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WSTĘP.

Praca niniejsza w streszczeniu podaną została w Ency-
klopedji Kościelnej ks. Nowodworskiego w tomie 31. Wyda-
je się obecnie, znacznie powiększoną i z niektóremi spro-
stowaniami, podanych tam szczegółów na zasadzie dalszych
badań dziejów biskupstwa wileńskiego. Zmyłek oczewiście
trudno było uniknąć ze względu na różnorodność źródeł do
tej pracy, które tylko po dłuższem dochodzeniu i pilnem
zestawieniu dadzą się należycie ocenić i wyzyskać. Rozpo-
czynając od dzieł poważniejszych i monografji znanych za-
szczytnie pisarzy, którzy ubocznie, albo pokrótce, pisali o rze-
czach dotyczących djecezji wileńskiej i kończąc na wizytach
kościelnych, oraz korespondencjach urzędowych, porozrzuca-
nych po archiwach miejscowych i parafialnych, spotykamy
niewyczerpany zasób źródeł; ale i zamęt niemały w niektó-
rych szczegółach i datach; o ile, że te nieraz zależały od
pewnego stopnia uświadomienia i uwagi kopisty, sekretarza,
lub też korektora.

Nadto przy uporządkowaniu, o ile można wyczerpują-
cem, tych dziejów i zestawieniu źródeł, już znanych od-
dzielnie z monografii i rękopisów, dały się widzieć pewne
braki szczegółów w porządku dziejowym i osób, które mu-
siały je zapełnić, a o których dało się pochwycić Idotych-
czaa tylko luźne wzmianki. Mając jednak na widoku poda-
nie do wiadomości wszystkiego, co się na drodze naszych
badań spotkało, przytoczyliśmy je razem ze źródłami, skąd
poczerpnięte zostały.

Ze względu zaś na ujęcie w pewną całość wiadomości
poważniejszych o pracach kulturalnych, społecznych i obyoza-
jowych duchowieństwa i ludu katolickiego, podaliśmy w ca-
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łości listy Pasterskie Maciejowskiego, Brzostowskiego i Kłą-
giewicza, o ile, że one odźwierciadlają obyczaje i karność
swego wieku, oraz artykuł o szkółkach parafialnych, druko-
wany w Roczniku Wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w r. 1908. Dla udzielania zaś możliwie obszerniejszych
wiadomości niż te, które ze względu na ścisłość sobie wła-
ściwą musiano skracać we wspomnianej Encyklopedji, nie-
które rozdziały zostały na nowo opracowane dodaniem szcze
gółów obszerniejszych.

Podajemy to wszystko do użytku i do oceny czytelni-
ków, z tą otuchą i przekonaniem, iż będą pobłażliwi dla
autora, przekładającego pierwsze ścieżki, po okolicach zna-
nych, co prawda, ale do tychczas należycie i systematycz-
nie i wyczerpująco niezbadanych. Jeśli ta praca wzbudzi
zainteresowanie się w światłym i uzdolnionym czytelniku
i zachęci go do dalszych, obszerniejszych i gruntowniej szych,
badań biskupstwa wileńskiego, oczywiście nagroda wielka
będzie dla autora, który wziął się do tej pracy nie tak ufny
w swe zdolności pisarskie, jak raczej z powodu głęboko
odczutej potrzeby pracy w tym kierunku, na niwie leżącej
odłogiem.

Ks. Jan Kurczewski.



WILNO.

i.

Położenie gieograficzne, początki i wzrost za pogańskich czasów.

Wilno, niegdyś stolica W. Ks. Litewskiego, według po-
dania założone przez w. ks. lit. Giedymina, rozścieła się na
pochyłości lewego brzegu rzeki Wilji, przy ujściu dopływu
jej Wilenki; przedmieściem Snipiszkami przerzuca się na
prawy brzeg Wilji; dokoła otoczone uroczemi okolicami, ob-
fitującemi w góry i doliny, poprzerzynane strumykami i jak-
by gniazdkami upstrzone letniemi willami dostatnich i lepian-
kami ubogich. Od strony zachodniej, południowej i wschod-
niej Wilno przysłonione jest górami, wznoszącemi się po-
nad miasto i zakrywającemi je dla oczu przybywających
aż do bram; dopiero ze strony północnej otoczone jest płas-
kowzgórzem, odkrywającem dostęp wiatrom północnym. Stąd
klimat w Wilnie, chociaż zdrowszy, niż w innych miastach,
chłodniejszym jest, niżeliby to odpowiadało szerokości gieo-
graficznej.

Założenie Wilna odnoszą niektórzy do początku XII-go
w.; faktem jednakże widoczniejszym i więcej pewnym z dzie-
iów początków Wilna jest, iż dopiero pod koniec XIII w.
książę litewski Świntorog na dolinie porosłej dębami, przy-
legającej do góry, zwanej później zamkową, siebie pocho-
wać kazał, a synowie jego zadość uczyniwszy woli ojca, zbu-
dowali ołtarz i naniecili ogień wieczny na cześć Perkuna. Do
składania ofiar i utrzymania ognia postanowili kapłanów
pod władzą Krywe-Krywejty, jako najwyższego kapłana.

Historyczną datę Wilna stanowi rok 1323, w którym
Giedymin, po przeniesieniu stolicy swej z Trok, pisał z Wil-
na listy do papieża, Krzyżaków i miast niemieckich. Z przy-
byciem i zamieszkaniem księcia poczęła się pomnażać licz-
ba mieszkańców Wilna. Przychodniami pierwotnymi byli
Niemcy, którzy tu przybywali w roli kupców pod osłoną i opie-
ką pobratymców swych z Rygi; a kiedy książęta litewscy



zaczęli wstępować w związki małżeńskie z księżniczkami
ruskiemi, zaczęli osiedlać się w Wilnie i Rusini, już to
w roli dworzan książęcych, już jako kupcy; a w niewielkiej
liczbie i żydzi od r. 1326. Zarząd jednak nad miastem trzy-
mali w swetn ręku mieszkańcy miejscowi; na czele zarządu
stał burmistrz, z początku Ciwunem, z litewska, a potem
Horodniczym, z ruska, zwany. W 1323 r. Giedymin zawiera
przymierze z biskupem ryskim i z rycerzami mieczowymi
z Inflant; a w r. 1325 nawiązuje stosunki z Łokietkiem, od-
dając synowi jego, Kazimierzowi, córkę swą Aldonę za żonę
razem z wianem—uwolnionymi jeńcami polskimi.

Po śmierci Giedymina 1838 r. i po usunięciu od rzą-
dów Jawnuta, Wilno przechodzi pod władzę Olgierda. Potęga
codzień rozwijająca się tego księcia i jego zwycięskie zdo-
bycze powiększały sławę Litwy, pomnażały dobrobyt i zna-
czenie "Wilna, jako stolicy litewskiej. Dla ochrony interesów
Wilna i rozwoju handlu, Olgierd nadaje wszystkim mieszkań-
com, bez różnicy wiary i pochodzenia, prawa i przywileje,
uwalniające ich od cła w całem państwie. Pomimo jednak
pomyślnych warunków rozwoju przy Olgierdzie, Wilno ponio-
sło kilka dotkliwych klęsk. W r. 1362 nawiedza je ciężki
głód; nadto kilka razy podlega zbrojnym napadom krzyżac-
kim i w. ks. ruskiego Dymitra; a chociaż te napady zostały
odparte, tom niemniej dały się dotkliwie poczuć nowopow-
stającemu miastu; większa część jego została spaloną.

Po śmierci Olgierda, w czasie walki o tron między Kiej-
stutem a Jagiełłą, Wilno bierze udział i siaje się widownią
krwawych utarczek i kar wymierzanych przez zwycięzców.
Ostatecznie, gdy Jagiełło zwyciężył swych przeciwników i za-
panował na tronie litewskim, zaczął wracać pokój, a z nim
i rozwój Wilna. Jagiełło za przykładem ojca rozciągnął opiekę
nad przychodniami i kupcami; Wilno staje się nietylko miej-
scem zbytu towarów, ale i punktem komunikacyjnym, przez
który przechodzą towary z głębi Rusi do Niemiec; nad bez-
pieczeństwem kupców w kraju własnym i w ziemiach krzy-
żackich czuwało baczne oko Jagiełły. Ten jednak rozwój
znowu powstrzymany został przez rycerzy krzyżowych.
W 1383 r. Krzyżacy, zdobywszy Kowno i Troki, obiegli z licz-
nem wojskiem Wilno. Chociaż i tym razem waleczność
Litwinów rozproszyła hordy krzyżackie; Wilno jednak ucier-
piało, tracąc część domów i mienia w pożarze.



- - 9 —

И.

Rozwój i wywyższenie. Wilna za Jagiełły.

Stanowczy zwrot w rozwoju Wilnu wywołał chrzest Ja-
giełły i zjednoczenie z Polską. W r. 1387 Jagiełło, wzoru-
jąc się na przywilejach Krakowa, nadaje miastu prawa
magdeburskie ze wszystkiemi swobodami, a więc z wyborem
wolnym burmistrza i sądów wójtowskich, zwalniające
mieszkańców od władzy urzędników ziemskich; wyjęci zostali
tylko ci, którzy osiedli na ziemi zamkowej, albo duchownej,
które to dzielnice stanowiły oddzielne jurydyki. Umiało Wil-
no ocenić dobrodziejstwa Jagiełły i chociaż przy jego namiest-
niku Skirgiele, mieszkającym w Trokach, nieraz kusił się
Witold o opanowanie Wilna, wilnianie jednak mężnie i ry-
cersko stawili czoło. Zawiedziony w swych oczekiwaniach
Witold, udaje się do Krzyżaków. Za jego namową, na Litwę
chrześcijańską nachodzi wojsko zbrojne, już nie samych Krzy-
żaków, ale i rycerzy całej Europy. Była to jakby krucjata
chrześcijan na chrześcijan; 40 tysiączne hufce, uściełając
drogę trupami i gruzami, przez Kowno i Troki dotarły do Wil-
na, i w walnej bitwie między Workami, a górą Szeszkinie,
Skirgiełło został pokonany w lipcu 1390 r. Resztki wojska
litewskiego i polskiego schroniły się w górnym i dolnym
zamku miasta Wilna. Opasawszy miasto, szturmem zdobyli
je Krzyżacy i zniszczyli ogniem i mieczem, naprzód Krzy-
wy-Gród i następnie obiegli twierdzę górną, gdzie się chro-
niło wojsko polskie. Po kilkotygodniowym oblężeniu, na
wieść o zbliżaniu się Jagiełły, Krzyżacy odstąpili, zostawia-
jąc miasto w gruzach. Jagiełło pośpieszył z hojną pomocą
zrujnowanym mieszczanom i duchowieństwu.

Nie zdołało jeszcze odetchnąć Wilno po zadanej klę-
sce, gdy znowu w 1392 r. za poduszczeniem Witolda podstą-
piły pod jego ściany wałęsające się hordy rycerzy, przeważ-
nie Anglików i Szkotów; z ogromnemi jednak stratami
odparci przez Oleśnickiego, sromotnie musieli uchodzić. Wsku-
tek tych najść nieprzyjacielskich i niedołężnych rządów
Skirgiełły, Wilno pomimo życzliwości Jagiełły zaczęło się
chylić do upadku. Dopiero Witold, na mocy ugody z Jagieł-
łą w r. 1392 zostawszy namiestnikiem Litwy, stał się odno-
wicielem Wilna. Wyszedłszy zwycięsko z pośród intryg Skir-
giełły i Swidrygiełły, braci swoich, wsparty potężnem ra-
mieniem Jagiełły, Witold w r. 1394 odpędził nowy najazd
hord krzyżackich od miasta; a zawarłszy pokój z Krzyżaka-
mi w 1398 г., na długi czas uwolnił Wilno od ich napadów.
Znowu zawrzało w Wilnie życie i ruch, zaczął się rozwijać
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handel, a z nim i dobrobyt. Do liczby pierwotnych miesz-
kańców Wilna przybywają Tatarzy. Chociaż pożar w r. 1399
niszczy całe miasto, jednakże bogactwa i potęga Witolda
w ciągu paru lat odradza miasto z popiołów i doprowadza
do tego stopnia, że może wystąpić na spotkanie i przyjęcie
Jagiełły, książąt i panów, zgromadzonych w r. 1401, w celu
omówienia warunków przymierza Litwy z Polską i praw dy-
nastycznych, po śmierci królowej Jadwigi.

Następne zwycięstwa i zdobycze wiekopomne sprzymie-
rzonych narodów, jak zwycięstwo pod Grunwaldem 1410 г.,
zadające klęskę niepowetowaną Krzyżakom, reforma stanów
i przywilejów na Litwie 1413 r. i unja Horodelska: wszystko
to wpłynęło na rozwój Wilna, w którem się skupiały wszy-
stkie tętna i siły umysłowe Litwy. Posypały się przywileje,
bogate fundacje na kościoły i klasztory. Wilno staje się sto-
licą potężnego mocarza, jak mówią kronikarze; po ulicach
jego uwijają się roje cudzoziemców, kupców i przybyszów.
W r. 1422 Wilno staje w rzędzie pierwszorzędnych miast ko-
ronnych; przedstawiciele jego podpisują traktat z Krzyża-
kami jako poręczyciele. Nadto rozległe stosunki Witolda
z Rusią, Carogrodem i zachodnią Europą sprowadzają do
Wilna wiele osób dostojnych i kronikarzy. Na zamku wi-
leńskim bywają przyjmowani posłowie narodów ościennych,
koronują się książęta tatarscy; stąd się piszą rozkazy, aż do
portu Kaczybeja (dzisiejsza Odessa), którym włada Witold,
aby wysłano zboże dla Greków, cierpiących głód pod Ma-
hometem I. Od roku 1430 do 1440, pod zmiennym zarządem
namiestników Swidrygiełły i Zygmunta Kiejstutowicza, Wil-
no chociaż uzyskało potwierdzenie praw magdeburskich i nie-
które przywileje handlowe, oraz propinacyjne dla miesz-
czan, bez różnicy wyznań, wiele ucierpiało wskutek ustawi-
cznych niezgod między tymi namiestnikami, wydzierającymi
sobie władzę nawzajem x).

Dopiero zaczęło się Wilno rozwijać znowu za rządów
Kazimierza Jagielloficzyka (1440—1492), jako w. księcia lit.
Ten, potwierdzając dawne przywileje, ustanawia dwutygod-
niowe jarmarki, jeden na Wniebowstąpienie Pańskie, a drugi
na Trzy Króle, przez co ożywia handel i sprowadza liczny
napływ kucpów rozmaitej narodowości. Nadaje kupcom wileń-
skim przywileje handlu bez opłaty cła po całej Litwie, a póź-
niej i w Polsce; szlachcie rozdaje place zamkowe, mieszczan
zwalnia od ciężarów publicznych; po zawartem przymierzu
z Pskowem, otwiera wrota Wilna do nowych stosunków han-
dlowych. Nadto zjazdy obywateli, traktaty z posłami zagra-
nicznymi, przyjęcia chanów tatarskich, książąt ruskich, pos-

Proehaska. Władysław Jagiełło. T. I, str. 76, T. 2, str. 363.
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łów krzyżackich, nadawały Wilnu blask i majestat stolicy
państwa rozległego i możnego. W r. 1451 ujrzało Wilno
ogromny napływ pobożnych pątników, zwiedzających kościół
katedralny z powodu jubileuszu, ogłoszonego przez Mikołaja V",
a po raz pierwszy od zaprowadzenia chrześcijaństwa obcho-
dzonego na Litwie, W Wilnie odbywały się zjazdy i sejmy,
tu się ogłaszały ustawy sądowe (1464); tu wreszcie, jak po-
chodnia, gorliwością w wierze, czystością i umartwieniem,
świeciła postać św. Kazimierza królewicza. Chociaż od roku
1478 Kazimierz Jagiellończyk zostaje królem Polskim, bacz-
ne i troskliwe oko jego śledzi rozwój Wilna; spokój panujący
sprzyja temu.

Większy postęp w rozwoju Wilna datuje się od Alek-
sandra, syna Kazimierza Jagiellończyka, który, po śmierci
ojca powołany przez panów litewskich na tron wielkoksią-
żęcy, a później i przez cały kraj na króla Polskiego (1492—1506),
rządzi Wilnem, j ako t zeczy wisty książę, na sposób witoldow-
ski. Książę stale przebywa w Wilnie, nadaje nowe przywile-
je, co do handlu, upiększa miasto nowemi zabudowaniami;
a przez małżeństwo swe z Heleną, córką cara Jana Wasi-
ljewicza, wprowadza do Wilna przepych i zamożność; przez
co powiększa się ludność miasta, budują się domy gościnne
dla kupców ruskich itp. Nie brakło zatargów wojennych,
jak z carem, tak i Tatarami. Wtargnięcie się tych ostatnich
do Litwy dało powód otoczenia Wilna murem dokoła z pię-
ciu bramami do wjazdu. Choć krótkie były rządy tego księ-
cia, wiele przezeń Wilno skorzystało; pozyskało mennicę,
aptekę i lekarzy; założono stowarzyszenia cechowe szewców
i złotników, urządzono zbrojownię.

III.

Wilno u szczytu potęgi i rozwoju.

Tak rozpoczynająca się pomyślność Wilno dochodzi do
zenitu swego za królów Zygmuntów i Batorego(1506—1586).
Zygmunt I najczęściej przebywa w Wilnie, pomnaża funda-
cje, nadania i przywileje. Rowijają się cechy, zaopatrują się
w rynsztunek wojenny, jako część milicji miejskiej. Miasto
otrzymuje przywilej wyłącznego wybijania wosku i sprze-
daży wina. Nadają się przywileje obywatelom miasta co
do wyboru burmistrza, rajców i szafarzy; po sześcioletnim
pobycie w Wilnie włościanie zwalniają się od poddaństwa
względem swych panów.1) 1515 roku Ulryk Hozjusz, proku-

•) Gissbert. Przewodnik po mieście i okolicach str. 21. Wilno 1910 г
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rator zamku królewskiego otrzymuje prawo na budowanie
młyna królewskiego; w r. 1522 staje pierwsza na Litwie pa-
piernia. W 1532 tenże Hozjusz otrzymuje przywilej na budo-
wę mostu „Zielonego" z obowiązkiem wymurowania szpitala
przy kościele Św. Trójcy. Współcześnie buduje się szpital
św. Magdaleny z kościółkiem tegoż tytułu przez kanonika
wileńskiego i d-ra medycyny Marcina z Dusznik. Dla zaopa-
trzenia miasta w wodę zaprowadzają się wodociągi. Nadto
miasto zaczyna się ozdabiać w murowane domy, klasztory
i świątynie. Przy budowie domów nakazano zachować porzą-
dek co do symetrji i poruczono dozór zarządowi miasta.
Roku 1513 założono szkołę ś-to Jańską przy tymże kościele1).
Powstają około r. 1525 drukarnie: słowiańska, a potym około
1580 roku, polska i łacińska. Pierwszą zarządza Babicz,
a drugą Łęczycki 2); urządza się w dolnym zamku bibljoteka.
W Wilnie też rozstrzygają się kwestje doniosłe polityczne
i społeczne: zawiera się przymierze z carem Bazylim,.wyda-
je się Statut Litewski (1522) i Ustawa dla ziemi Żmudź-
kiej (1528), odbywają się synody duchowne.

Nie brak i w tym czasie klęsk i strat dla Wilna spro-
wadzonych przez pożary, morowe powietrze i szarańczę. Po
każdej klęsce jednak Wilno prędko się ożywia dzięki po-
bytowi króla i jego syna Zygmunta Augusta. Królewicz,
ożeniony z córką cesarza rzymskiego Elżbietą, prowadzi
dwór na wielką skalę. A chociaż, po śmierci tej żony zale-
cając się do wdowy po Gasztoldzie, Barbary Radziwiłłówny,
na pewien czas zaczął się zaniedbywać w swych obowiązkach;
Wilno jednak rosło w pomyślność, wzorując się w urządza-
niu zakładów i zwyczajów na Krakowie. W roku zaś 1547
powstaje w Wilnie pierwsza huta szklarnia. Wogóle perjod
1548 — 1572 za rządów Zygmunta Augusta jest najpomyśl-
niejszy ze wszystkich dla Wilna. Obecność króla, który nie
rad odjeżdżał ulubionej swej stolicy, przyciągała cudzoziem-
ców, rozwijała przemysł i handel, rozszerzała granice miasta.
W tym czasie zakładają w Wilnie puszkarnię, udoskonala
się mennica. Mieszczanie otrzymują prawo posyłania swych
przedstawicieli na sejmy, a odznaczający się życiem niepo-
szlakowanem pozyskują godność szlachecką; potwierdza się
używanie pieczęci z wyobrażeniem św. Krzysztofa, jako
godła i herbu miasta Wilna.

Potęga władcy przebywającego daje się poczuć sąsia-
dom. Zwyciężeni zakonnicy inflantcy oddają w Wilnie r. 1561
Zygmuntowi Augustowi Kurlandję, jako państwo lenne, a In-
flanty i Estonję, jako dziedzictwo; w r. 1563 Mikołaj Radzi-

') Kościół Zamkowy, CSMJ.ŚĆ II, str. 309.
2) Kraszewski, Wilno. T. 4, str. 61.
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wiłł i Chodkiewicz biją na głowę wojska cara Iwana Wasi-
ljewicza, które już były zagrażały Wilnu, w pochodzie zwycię-
zkim, po wzięciu Połocka. Na schyłku tego pomyślnego pa-
nowania nad Wilnem zawisła chmura głodowa 1571 г., sprowa-
dzająca za sobą morowe powietrze. Przeszło 20000 miesz-
kańców padło ofiarą zarazy, grasującej prawie przez rok
cały. Pomimo tej klęski i nieobecności następcy Zygmunta,
Stefana Batorego (1575—1586), wielkość i pomyślność Wilna
w niczem nie ucierpiała. Batory, jako mąż rycerski, prowa-
dząc ustawicznie wojny, większą część życia spędził w obo-
zie i często po za krajem. Nadto za jego panowania Wil-
no otrzymuje Akadeinję 1578 г., która się szybko rozwija
pod kierunkiem oo. jezuitów. Roku zaś 1581 Batory urzą-
dzając sądownictwo w Polsce ustanowił także trybunał
i w Wilnie, który sądzi sprawy w I półroczu w mieście,
a w II przenosi się do innych miast w kraju. Chociaż tedy
chwilowo, jednak bywał Batory w Wilnie, a świetne jego pa-
nowanie podtrzymywało urok miasta: i chociaż teraz wyraź-
niej zaczęły się objawiać rosterki religijne; energiczna
i sprawiedliwa dłoń tego króla umiała je na pewien czas po-
wstrzymać.

IV.

Wilno się chyli ku upadkowi.

Ze śmiercią dopiero Stefana Batorego, za panowania
Zygmunta III i Władysława IV (1587—1648), Wilno traci
pierwotną swą wielkość i zaczyna się chylić do upadku.
Spory i waśnie religijne, podsycane przez reformatorów wy-
pędzanych z sąsiednich państw na Zachodzie, samowola
i buta magnatów, przyczyniając się do upadku kraju, podko-
pały i rozwój Wilna. Jakby przepowiednia przyszłych klęsk,
które miały nawiedzić Wilno, na wstępie panowania Zyg-
munta III, w r. 1589, zaczął się objawiać głód, a za nim
przyszło i morowe powietrze, wywołując nędzę wpośród
mieszkańców. Powstają, co prawda liczne drukarnie, tak
łacińskie, jak i słowiańskie, katolickie i dysydenekie (Radzi-
witłowska, Mamonicza, Timofiejewicza, Piefkimtncza, Kartzanów,
Wołana i innych); ale praca ich podtrzymywała tylko zacię-
tość i upór w walkach i dysputach religijnych, szczególniej
między katolikami, a protestantami. Dzikie namiętności tłu-
mów, rzucających się na pogrzeby z jednej strony, a z dru-
tiej swada nowatorska reformatorów strzelająca, jak do celu,

o wystawy kościoła św. Michała, posuwa te rosterki do
rozmiarów groźnych. Kronikarze Wilna, jak za panią matką
pacierz, zwalają winę na jezuitów; ale wszelkie zatargi reli-
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gijne, po wsze czasy powstające i kończące się rzezią i woj-
nami, powinny chyba oczy otworzyć, iż do tych zatargów
nie zawsze wchodzą jezuici. Do spraw sumienia wmie-
szały się sprawy połityczyne i czysto ziemskie. Hieronim
Chodkiewicz pierwiej rozprawia się sądownie, a później orężem,
z Krzysztofem Radziwiłłem o rękę bogatej dziedziczki słuc-
kiej, księżniczki Olelkowiczówny. Panowie dzielą się na
dwa obozy: katolicy stają po stronie Chodkiewicza, a prote-
stanci po stronie Radziwiłła. Miasto z przerażeniem ujrzało
się w pośród dział i mieczów, w przededniu krwawej brat-
niej wojny: i tylko wpływ ludzi, poważniej myślących, po-
wstrzymał od rozlewu krwi bratniej; było to roku 1600.

W roku 1602 Wilno znowu przedziesiątkowanem zostaje
przez morowe powietrze, a w r. 1610 w lipcu ulega zniszcze-
niu wskutek pożaru. W falach rozszalałych płomieni runął
wtedy zamek, kościół katedralny, kolegjum jezuitów i dzie-
więć innych kościołów oraz 4,700 domów. Ocalała tylko kap-
lica z rełikwijami św. Kazimierza. Pożoga tak była wielką,
iż nawet zaczął się palić most Zielony na Wilji. Kiedy klęskę
tę opłakiwano w pieniąca żałosnych i zanim mieszkańcy
Wilna zdołali choć trochę odetchnąć, rok 1624, 25 i 30 spro-
wadza głód i morowe powietrze, od których ginie trzecia
część ludności miejskiej. Barwnie a podniośle opisuje, jak
stan współczesny mieszkańców, tak i pożar Wilna, Alexandro
Cilli, sekretarz królewski: „Wilno jest pierwszem miastem,
powiada, W. K. Litewskiego. Leży ono w dolinie przy rzece
Wilji, otaczają je mniejsze i większe wzgórki. Jest to mia-
sto wielkie i ludne, ozdobione pięknymi kościołami, pałacami
i innymi gmachami; lecz na nieszczęście wszystko szpeci
zaraza i stek rozmaitego heretyctwa... Kacerze ci, prawie
wszyscy cudzoziemcy, bardzo są królowi i krajowi polskiemu
nieprzychylni... Często za nieprzyzwoite sprawowanie się
podczas procesji naszych, karani bywają; często z nie-
przyjaciółmi państwa znoszą się... W czasie okropnych
pożarów waliły się wyniosłe pałace, świątynie, wieże, dzwon-
nice, dzwony topiły się, jak wosk. Lały się te kruszce
roztopione po przepalonych murach i zgliszczach... Lud
widząc ostatnią chudobę swoją straconą, nie rozpaczał, nie
skarżył się nawet. A gdy nuncjusz zapytywał najuboższych,
gdzie się podzieją nazajutrz i dni następnych?—„Ten Bóg,
co nam dał niewiele i znów odebrał, odpowiedzieli, da nam
moc znieść to dopuszczenie i wynagrodzi sowicie". Nuncjusz
rzekł do mnie: Słyszałem oddawna, że lud polski wielką u-
fność pokłada w miłosierdziu Bożem, lecz święta cierpli-
wość jego dzisiaj, powiększa poważanie moje dla niego* J).

') Niemcewicz. Podróże Historyczne. Petersburg, 18c)8r. uWolffa,str.374.
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Dla zapobieżenia srożącej się nędzy, duchowieństwo kato-
lickie założyło stowarzyszenie miłosiernych osób pod tytułem
Zbawiciela i skarbiec dla ubogich, jako też i bractwo św.
Nikodema dla ratunku chorych na zarazę i dla grzebania
umarłych (1626). Pomimo klęski i stopniowego upadku Wilna
w czasie panowania Zygmunta Ill-go, widzimy pewne zabiegi
i starania czynione w celu uporządkowania miasta. Zaprowadza
się dozór policyjny nad szynkami, które rozkazano zamykać
o g. 7-ej; podróżni podejrzani meldują się w ratuszu; zabra-
nia się nocnej włóczęgi, także i przechowywania nierządnic;
wzbrania się przekupniom nabywać produkty od przybywa-
jących na targi; nakazuje się trzem jurysdykcjom: miejskiej,
królewskiej i duchownej, wzajemna pomoc przeciwko poża-
rom. Nieposłuszni pociągani bywają do kary pieniężnej i do
więzienia. Do uporządkowania Wilna przyczyniają się woje-
wodowie miasta, Jan Chodkiewicz i Lew Sapieha. Król, obar-
czony sprawami publicznemi, mało się zajmuje miastem.
Z rozporządzenia jednak królewskiego spisują się przez ko-
mitet, pod przewodnictwem Lwa Sapiehy, stare i zniszczone
metryki litewskie, znajdujące się w skarbcu. Mieszczanie
starają się z ogromnymi nakładami oczyścić z kamieni ło-
żysko Wilji dla spławu. Z hojnej ofiary dobroczyńców pow-
stają liczne świątynie i klasztory J).

Za Władysława IV (1632—1648) Wilno upada w za-
możności i rozwoju, natomiast podnosi się w urządzaniu
uroczystości religijnych i przyjęć dworskich; liczne piel-
grzymki i odwiedziny cudzoziemców podnosiły w części zamoż-
ność miasta. Króla uroczyście witają wychowańcy kolegjum
jezuickiego, książę kurlandzki składa lenne hołdy, nawiązują
się stosunki z państwami zagranicznemi, zawierają się zrę-
kowiny króla z Cecylją Renatą—zachwyca swą wymową i ry-
mami Sarbiewski.

V.

Spustoszenie Wilna i upadek dawnej świetności.

Za Jana Kazimierza (1648—1668) Wilno wskutek wojen,
pożarów i morowego powietrza upada i traci dawną świet-
ność. Zajęte przez wojska rosyjskie w r. 1655, żyło z łaski
cara Aleksieja; morowe powietrze i głód nie ustawały, lu-
dzie umierali na ulicach, zabijali się o kawałek chleba. Do
1661 pozostawało miasto w tym stanie opłakanym; w czasie
najścia zabitych zostało około 20000 mieszkańców, Kroni-
ka Bernardyńska opisuje spustoszenie Wilna w te słowa:

ł) Ob. Kościoły i klasztory.
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Roku 1656 (sic.) dnia 10 sierpnia w dzień niedzielny około
8 godziny z rana, gdy lud był w kościele książę moskiewski
z niezliczonem wojskiem wszedł do Wilna, gdzie na uli-
cach, w domach i kościołach więcej niż 10,000 ludzi zabito,
innych uprowadzono do niewoli moskiewskiej; wielka część
miasta padła pastwą srożących się płomieni i w popioły
obrócona. Niektóre kościoły i ołtarze spalone, sakramentą
sprofanowane, naczynia kościelne zrabowane, dzwony poza-
bierane. Pozostały tylko 4 kościoły: nasz, Franciszkański,
Bosaków i św. Ignacego. Jednakże wewnątrz zostały znisz-
czone organy, ołtarze i wielką szkodę wyrządzono w sprzę-
tach i naczyniach świętych. Kościoły i klasztory obrócono
na miejsce pijatyki i wyuzdanej rozpusty, wiele św. relik-
wii podeptano; chorągwie wszystkie i jedwabne materje, za-
wieszone w świątyniach z napisami różnych panów i rycerzy
—więcej niż 40 sztuk, zabrano. Szczególniej w naszym koś-
ciele ornaty różno kolorowe z dalmatykami i kapami, więcej
niż 40 szt., zabrane; 7 kielichów, monstrancja srebrna, mniej-
sza, humerały perłami naszywane etc., wpadły w ręce nie-
przyjaciela; z wyjątkiem droższych ornatów, dalmatyk mon-
strancji większej, krzyżów, kielichów..., któreśmy ukryli
w ogrodzie. Groby pootwierano, powyrzucano trupy ogołoco-
ne na pożarcie psom i wilkom. To się stało po wszystkich
klasztorach i kościołach L). O gospodarce zaś wojsk moskiew-
skich w Wilnie podaje nam Tomasz Klimaszewski, właściciel
domu' w jurydyce kapitulnej, przy ulicy Zamkowej. Ten
w rachunku podanym kapitule 1 paźdz. 1663 roku powia-
da: „Przez 14 miesięcy mieszkając w kamienicy, niejako
za gospodarza, ale raczej za stróża, aby nie była wniwecz
obrócona: na potrzeby moskiewskie do zamku co miesiąc
czeladź najmować i dawać po zł. 6: uczyni za 14 miesięcy
84 zł. Posyłając czeladnika z koniem w podwody wydałem
30 zł.—1660 r. miesiąca Julii 11, gdy Imć Pan Pac oboźny
W. K. L. regimentarz wojsk J. K. M. miasto od nieprzyjaciela
rekuperował; a nieprzyjaciel w zamku się zawarł; dragoni
i piechota mnie, który, kamienicy tylko jedynej pilnując,
w niej zostawałem, wszystkiego zrabowała i na zł. 700 szko-
dy uczyniła; coby mię nie spotkało, gdybym tej kamienicy
i jurydyki onej niepilnował. A gdy już w kamienicy, jako
zamkowi najbliższej, tak dla wycieczek kilkakrotnych, codzień
i noc, nieprzyjacielskich, jako i zabicie kilku już piechoty
i dragonii, w tej kamienicy mieszkać przytrudno samemu,

l) Kirkor „Литовское Пол-bcie", wydawnictwo „Живописная Рос-
сш" str. 152. Kronika str. 43 w archiwum kościoła pobernardyńskiego
w Wilnie; wypis łaciński ob. Kościół Zamkowy, cz. II, str. 311, Wilno,
1910 r. Zawadzkiego.
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jako zrabowanemu, było; żeby budynku drewnianego nie
rozebrano, musiałem o załogę starać się i o nię pana ko-
mendanta i officierów upraszać; jakosz na takowy załogi
przez rok i 5 miesięcy oblężenia wydałem 2oO zł. l). Odzys-
kane wreszcie przez Michała Paca, pomimo ulg i przywi-
lejów królewskich, Wilno nie mogło się podźwignąć z ruiny,
tembardziej że rozruchy żołnierskie, powstające wskutek
nieopłacenia żołdu i spiski przeciw dowódcom, uniemożliwia-
ły zaprowadzenie jakiegokolwiek porządku aż do roku 1667.

Przy następnych królach w napoły obumarłej stolicy
W. K. Lit. tli jeszcze święte zarzewie wiary, objawiającej
się w fundacjach klasztorów; ale nie brak i smutnych obja-
wów, niezgod i gwałtów religijnych. Hetman litewski Kazi-
raierzSapiehanajeżdżadobrakościelne, i rozkwaterowujewojska,
biskup rzuca nań klątwę. Napady obcych i utrzymywanie
własnych wojsk wyniszczają miasto do tego stopnia, że kup-
cy i rzemieślnicy składkami swemi wspomagają wypróż-
nioną kasę miejską. Pomimo to za Jana III Wilno zaczyna
się obudzać z martwoty i na nowo ożywiać ze zgliszcz i po-
piołów. Wznoszą się niektóre fundacje, buduje się kaplica
nad Bramą Ostrą w r. 1676 ku czci cudownego obrazu Mat-
ki Boskiej, oddawna czczonego przez karmelitów. Król od-
wiedza Wilno i zostaje powitany przez kapitułę. Najście
Szwedów od roku 1700 i kontrybucje zaciągane uniemożli-
wiają dalszy rozwój za panowania Sasów. Nie traci jednak
ono swego znaczenia jako stolica Litwy—przebywa w niem
chwilowo car Piotr Wielki, potem Karol XII z królem Stani-
sławem Leszczyńskim.

Jednakże do połowy przeszło XVIII w. głód, morowe
powietrze i pożary zdawałoby się sprzysięgły się na zagładę
miasta. Kirkor powiada, iż w tym czasie 34,000 zginęło
ludzi od wojny, głodu i moru; z głodu pożerano trupy.
0 tem powietrzu kronika Bernardyńska mówi, że tak by-
ło srogie, iż umarło więcej niż 200 bernardynów na Litwie,
nie licząc polaków; wsie tak były spustoszone, że na 10
mil nie spotykało się człowieka. *) Na Żmudzi zostało tylko
10 księży z tak wielkiej liczby duchowieństwa świeckiego
1 zakonnego. Ofiarą pożarów w r. 1737 i 1748 stało się wiele
kościołów, pałac Radziwiłłowski i zamek Jagielloński. W cza-
sie zamieszek krajowych 1794—1796 Wilno jeszcze ulega
mordom i pożodze i dopiero po uspokojeniu zaczyna się
odbudowywać. Dzięki pokojowi wzmaga się dobrobyt—pod
kierunkiem architekta Szulca kończy się budowa katedry,
tworzy się wiele instytucji dobroczynnych. Po wcieleniu Lit-
wy do państwa Wszechrosyjskiego w r. 1795, Wilno traci

') Acta T. 13, str. 340—2. ') Kronika Bernardyńska str. 1S6.
8
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charakter miasta stołecznego, zaliczonem pozostaje do rzędu
miast gubernialnych z Repninem generał-gubernatorem na
czele. Stolica biskupia czasowo, od r. 1795—1797, przemianowana
zostaje na Inflancką. Pamięć dawnej przeszłości podtrzy-
mują Uniwersytet, Akademja z bibljoteką i obserwatorjum.
Zatrzymał się w Wilnie przejazdem Stanisław August po sej-
mie Grodzieńskim, przejeżdżając na stałe do Petersburga;
potem zwiedzają Wilno monarchowie rosyjscy Paweł I
i Aleksander I, świadcząc wiele łask dla miasta. O poby-
cie w Wilnie króla Stanisława Augusta Dyarjusz bernar-
dynów wileńskich, pod dniem 19 lutego 1797 roku, podaje:
„O godzinie 4 po obiedzie przybył do Wilna król nasz, JKmć
August Poniatowski, przenoszący się z Rezydencyi Grodzień-
skiej do Petersburga z siostrą swoją z Jejmcią Panią Mnisz-
kową, pod konwojem kozackim. Stanął w pałacu Biskupa
nieboszczyka Massalskiego na odpoczynek tymczasowy. Na-
stępnemi dniami wizytował kościoły w Wilnie". O przyjeździe
zaś Cesarza Pawła I, pod dniem 27 czerwca tegoż roku czy-
tamy: „Przybył do Wilna Najjaśn. Monarcha Rossyjski Pa-
weł Piotrowicz Imperator całej Rossyi, z dwoma synami
swemi, Aleksandrem у Konstantym, z ministrem Repninem
у Bezborodką. Stanął w pałacu Biskupa nieboszczyka Massal-
skiego; na przybycie którego w dzwony bito na całym mieś-
cie. Okazałości żadnej sobie czynić, ani Uluminacji, nie pozwo-
lił, lubo z wielkim kosztem obywatelów, osobliwie u Żyd-
ków wystawione były. Żydowskie wszystkie Illuminacje, że
na przepych wystawione były, przed samym do miasta wje-
żdżaniu, w punkcie zwalone zostały; ztąd wniosek oczywi-
sty, że Żydów niecierpiał. Dwanastu Żydom, z wizytą do
siebie na pałac przybyłym do ucałowania ręki Imperatorskiey,
Rękawiczkę im podał do całowania. W niedzielę do południa
audyencyą dawał dla Duchowieństwa; po obiedzie dla Cywil-
nych; niektórych Orderami przyozdobił różnemi, secundum
gradum et merita. W Poniedziałek o 8 ranney wyjechał do
Kowna, a ztamtąd na Żmudź" *)•

W tym czasie objawia się ruch umysłowy w sposób
zaznaczający. Uniwersytet wydaje z pośród siebie mężów
nauki i wieszczów, rozwijają się prace literackie na polu
historycznem, filozoficznem, ekonomji politycznej i nauk przy-
rodniczych. Ukazują się cenne pisma perjodyczne 2). W roku
1812 Wilno ożyło i zawrzało nowem życiem i nadziejami

!) Liber 3, historiae Domus R. Patram Beraardinorurn in Con-
ventu Viln.„ ab. an. 1795—ze zbiorów pryw. Aota T. 72, rok 1797 i T. 34.

') Kirkor 1. c. w rozdziale Историческая судьба Питовскаго Полн-
ый, Просвещение и Народное Творчество.
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przy przejściu zwycięzkieh wojsk napoleońskich. Utworzył
się rząd prowizoryczny; na czele Wilna stają wyżsi urzędni-

' c y Francuzi i miejscowi obywatele. Wszystko jednak trwało
niedługo; bo w styczniu r. 1813 z przerażeniem widziano
cofające się ostatki świetnej armji napoleońskiej. Po upadku
Napoleona Wilno przybiera znowu postać miasta gubernjalne-
go. Od czasu do czasu wydają się bale przez obywatelstwo
i kapitułę dla różnorodnych dygnitarzy i dostojników ducho-
wnych i świeckich, urządzają się iluminacje, które kosztu-
ją katedrę przeszło 564 r. sr., połowę tego kosztu biskup
bierze na siebie w r. 1814. Robotnicy za urządzenie wzięli
264 r. sr. i 55 кор., a reszta poszła na materjały. W 1822 r.
takaż iluminacja kosztowała tylko 126 rsr. ') Było ono je-
szcze widownią krwawych zamieszek w r. 1831 i 1863. W r.
1832 zamknięto Uniwersytet, a w 10 lat później i Akademję.
Obecnie oprócz kilkunastu szkół niższych istnieją w Wilnie
trzy szkoły średnie rządowe męskie i dwie żeńskie, a także
szkoła średnia chemiko-techniczna i handlowa i kilka szkół
prywatnych. Od r. 1870 Wilno dzięki przewrotom ekono-
micznym i coraz. cięższym warunkom gospodarskim na wsi,
jako też trudności w nabywaniu ziemi, zaczyna się rozwijać
w kierunku przemysłowo-handlowym. Dawniejsi posiadacze
ziemscy zarówno jak i zamożniejsi żydzi lokują swe kapi-
tały w domach i placach miejskich, co wytwarza sztuczny
wzrost miasta, który bodaj wkrótce upadnie, jak rzeka, gdy
jej zabraknie dopływów. Co do ludności statystycy przypu-
szczają, iż w XIV w. Wilno miało do 30000 mieszkańców, w cza-
sie rozkwitu za Zygmunta Augusta do 100000 przeszło. Potem
ludność się zmniejsza i dopiero w pierwszej połowie XIX
w. zaczyna się powiększać, ale przeważnie na korzyść ży-
dów. Spis ludności z ostatniego dziesiątka XIX w. wykazu-
je przeszło 150000 mieszkańców; żydów przypada przeszło
50°/o. Ciekawa też statystyka kupców w Wilnie: w r. 1806
było 42 chrześcijan, a 12 żydów; w r. 1827 chrześcijan 38,
a żydów 118; dziś chybaby przypadło z parę zer żydom
dodać 2).

») Acta t. 50.
aji Narbut. Dzieje Narodu Litew. Wilno—u Mtircinowskiego. T. 8.

Tenże Pomniejsze Pisma Historyczne 1856 r. u Gliickberga. Kraszewski
Wilno, 4 tomy 1841 r. u Zawadzkiego. Baliński. Historja miasta Wilna
2 tomy, u Marcinowskiego 1836 г., Tenże. Topograficzne opisanie m. Wil-
na 1835 r. u Zawadzkiego. Tenże. Starożytna Polska T. IV, Warszawa,
1886 r. Teka Wileńska, T. III, 182. Wizerunki, pocz. 2 nowy Л 20 i 24
Słownik Gieograficzny.



Biskupstwo wileńskie.

i.

Dzieje pierwotne. Apostołowie Litwy. Biskupstwo Li-
tetoshie. Pierwsi Męczennicy.

Pierwszymi apostołami Litwy byli św. Wojciech, bis-
kup męczennik, św. Oław, król Szwedzki, św. Eruno i bis-
kup Mej n hard, którzy w XI wieku opowiadali słowo Bo-
że na Litwie północnej i zachodniej. Od w. XII zaczy-
na się na Litwie „lacrimabilis apostolatus" Krzyżaków, któ-
rzy, niosąc Ewangielję- na ostrzu miecza, odrazę raczej, niż
miłość ku Chrystusowi wzbudzali w sercach Litwinów. Z wię-
kszym pożytkiem na razie prowadzili dzieło nawrócenia Lit-
wy rycerze mieczowi pod kierownictwem arcybiskupa rys-
kiego Alberta i mistrza zakonu Andrzeja; zanim przyszło
do krwawych zatargów w Semigalji i na Żmudzi; a to dzię-
ki niesnaskom domowym książąt litewskich, którzy przeci-
wko braciom wzywali pomocy tych rycerzy. Gdy Mendog,
książę litewski, chcąc ochronić swe państwo od napadów
krzyżackich, prosił papieża Innocentego IV o przysłanie ka-
płanów i sam okazał chęć przyjęcia chrztu św., papież po-
ruczył tę sprawę wspomnianemu arcybiskupowi, upoważ-
niając go zarazem bullą z dnia 22 sierpnia 1253 roku do
założenia biskupstwa na Litwie. Z rozkazu tedy arcybisku-
pa świątobliwy kapłan Chrystjan udał się na dwór Mendo-
ga, ochrzcił go i ukoronował na króla w Nowogródku, sam
zaś wyniesiony został na biskupstwo litewskie. Nie na rękę
była Mendogowi zależność biskupa litew. od arcybiskupa
ryskiego; to też wyjednał u papieża bullę z dnia 3 września
1254 r., na mocy której biskup litewski zwolniony został od
zależności biskupa ryskiego, a poddany bezpośrednio pod
zwierzchnictwo papieża *).

i) Narbut. Dziej, Nar. Lit, t. IV i Porań. Pisma. str. 31. Latkowski.
Mendog król litewski. Kraków, 1892. Akad. urn.
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Prawdziwie po apostolsku prowadzili w tymże czasie
dzieło nawrócenia Litwy franciszkanie i dominikanie. Z Ki-

-jowa przychodzi ' na Litwę około 1230 r. św. Jacek Odrowąż,
dominikanin, przebiega Ruś aż do Wołgi i Litwę aż do Gdań-
ska, zawsze niezmordowany w swych pracach apostolskich.
Po jego śladach przychodzi na Litwę uczeń jego, błogosławio-
ny Wit, Polak, prałat krakowski, spowiednik Bolesława Wsty-
dliwego, jako ubogi dominikanin, nawraca wielu i zakłada
kościół i biskupstwo litewsko-ruskie w Lubczy, miasteczku
należącym do Andrzeja Kijana, bojaryna mendogowego; sam
poświęcony zostaje na biskupa przez Fulkona, arcybiskupa
Gnieźnieńskiego. W Kijowie zaś w tym czasie zasiadał bis-
kup Gerhard z zakonu dominikańskiego, jako biskup Rusi-
nów. Tak pomyślnie rozpoczęte nawrócenie Litwy właściwej,
i ruskiej przerwane zostało dzięki intrygom krzyżackim
i zamieszkom krajowym, które ze śmiercią Mendoga, w ro-
ku 1263, wywołały prześladowanie wiary katolickiej i odstęp-
stwo wielu. Błogosławiony Wit, przeszedłszy tortury i mę-
czarnie, wrócił do Krakowa i stamtąd napisał list do papie-
ża; „De Christianorum in Lithovia conditione deplorabili" x).

Upadły przeto nowozałożone biskupstwa na Litwie, ale
nie uj>adł duch apostolski w sercach ubogich zakonników.
Narbut wspomina o jakimś biskupie litewskim Janie, około
r. 1275, tułającym się po Niemczech i nawołującym do kru-
cjaty. Tymczasem wspomniani zakonnicy, nie zwracając uwa-
gi na przeciwności, dalej prowadzą rozpoczęte dzieło Chry-
stusowe. Pracą swoją niezmordowaną i poświęceniem bezgra-
nicznem, posuniętem aż do męczeństwa, górowali nad ducho-
wieństwem greckiem, które tu przychodziło z Rusi, przejęte
rozmaitemi, nieraz manichejskiemi, zasadami i pod wzglę-
dem obyczajów nie cieszące się powagą 2); gdy tymczasem
zakonnicy, jednacy w nauce, wzorowi w obyczajach, zniewa-
lali ku sobie serca możnych i prostaczków. Gdy dominikanie
oddziaływali na książąt i możnych; dla przepowiadania pro-
staczkom przysłał Bóg franciszkanów. W czarno-brunatnych
siermięgach, bosi, z krzyżem w ręku, więcej ci ubodzy sy-
nowie Franciszka przypadali do serca ludziom ubogim; od
wsi do wsi obchodzili Litwę i zaszczepiali w sercach bałwo-
chwalców ziarenka wiary Chrystusowej. To też uroczyście
wzywa ioh Giedymin w roku 1323, sprzyja im Olgierd, Gasz-
told bierze ich w swoją opiekę i sam się do zakonu św.
Franciszka zapisuje. Gorliwość ich i wpływ daje się poczuć
rozfanatyzowanym bałwochwalcom; nikt jednak nie śmiał

') Narbut 1. <;. s) Tenże 1. c. t. I, rossdz. 8. Abraham. Z dziejów
Kościoła Т. I, rozdss. V i VI. Lwów, 1905.
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krzywdzić ubogich apostołów: broniła ich można ręka Gasz-
tolda. Sprowadzeni z początku w liczbie 14, gdy w czasie
nieobecności swego protektora częścią zabici, a częścią po-
przybijani do krzyża, dokonali prac apostolskich; na ich
miejsce sprowadza Gasztold 36, nadaje im plac nad Wingra-
mi i buduje kościół P. M. na Piaskach, w Wilnie. Stąd rozcho-
dzą się po całej Litwie, zakładając kościoły i klasztory. Roz-
wój wiary katolickiej na Litwie pomnażają jeszcze stosun-
ki królów polskich z książętami litewskimi, oraz związki mał-
żeńskie z księżniczkami litewskiemi *)• Nadto książęta litew-
scy, wchodząc w związki małżeńskie z księżniczkami ruskie-
mi, otwierali pole dla działalności duchowieństwu ruskiemu,
przytem kupcy, bojarowie ruscy i mnisi apostołowali na
Litwie, obok apostołów katolickich; nieraz Litwini, zniechę-
ceni i pokrzywdzeni przez Niemców, uciekali się pod opiekę
Rusi 2).

II.

Chrzest Litwy. Założenie katedry i biskupstwa wileńskiego.

W ciągu długich wieków zaszczepiał Bóg w winnicy
litewskiej ziarno swej nauki, zanim hojną ręką sypnął po-
siew swój za czasów Jagiełły w uroczystym chrzcie Lit-
wy 1387 r. Gasną wtedy ognie gorejące na ołtarzach Perku-
na, na miejscu wywróconych bałwanów krzyż, znany już
mieszkańcom Litwy oddawna, panuje nad miastem i nad Lit-
wą. Hojny król funduje kościoły, na miejsce ognia, goreją-
cego w dolinie Swintoroga, wznosi ołtarz Chrystusowy
i kościół katedralny, wieża zaś Kry we-Krywejty zostaje prze-
robiona w późniejszym czasie na dzwonnicę katedralną.
Powstają kościoły: w Hajnie, Niemenczynie, Mejszago-
le, Miednikach, Krewię, Obolcach, Lidzie, Wiłkomierzu, Osz-
mianie i Bystrzycy. Pobożna królowa Jadwiga posyła do
nowo zbudowanych kościołów kielichy, obrazy, ornaty i bie-
liznę kościelną. Król Władysław i jego brat Witold zna-
czne czynią fundacje i zapisy w darach i majątkach na ko-
rzyść zbudowanych kościołów i duchowieństwa. Tak upo-
sażeni księża wchodzą w serca ludu, napół dzikiego, niosąc
ze sobą nie tylko światło Ewangielji, ale i wskazówki umie-
jętnego kierowania gospodarstwem, dając przytem naukę
bojarom i półpankom łagodnego obchodzenia się z podwład-
nym ludem.

') Narbut 1. c. t. I, str. 207. s) Jaroszewicz. Obrass Litwy. Wilno
1845 r. t. II. Narbut 1, c. t. r. I, r. 8. Prochaaka. O prawdziwości listów
Giedymina. Kraków, 1895. Akad. urn. Rozprawy akad. umiej, seria II. t.
VII. str. 222.
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Były, rozumie się, i zatargi z możnymi, nie chcącymi
uiszczać się z przepisanych dziesięcin; ale dobra wola u kró-
lów i zastosowanie kanonicznych kar względem nieposłusz-
nych zniewalały do posłuszeństwa; chociaż rozprawy o gra-
nice nieraz opierały się o trybunały, np. sprawa biskupa Wa-
siłły z Giedrojciami o jezioro. Spory te, acz po części odry-
wały duchowieństwo od zajęć właściwych, miały jednak tę
dobrą stronę, że poznajamiały duchowieństwo ze stanem go-
spodarskim ludu i ze stosunkami jego z możnymi; ducho-
wieństwo zaś, mając wolny przystęp do monarchów, zazna-
jomiało ich z prawdziwym stanem rzeczy '). Najdonioślejszą
jednak instytucją i fundacją Jagiełły było ustanowienie dje-
cezji i biskupstwa wileńskiego.

Ponieważ nawrócenie Litwy, dzięki współpracownictwu
Jagiełły, szybko posuwało się naprzód, założenie djecezji
i urządzenie prawidłowej hierarchji kościelnej stało się nie-
odzowne. To też posyła Jagiełło do Rzymu biskupa poznań-
skiego Dobrogosta z listem do Urbana VI, papieża, prosząc
o ustanowienie djecezji. Roku 1388, dnia 11 marca papież
przyjmuje poselstwo i, dając listy do króla Dobrogostowi,
upoważnia go do założenia w Wilnie stolicy biskupiej i posta-
nowienia biskupem wileńskim biskupa cereteńskiego Andrze-
ja Wasiłły. Władzę duchowną najwyższą w djecezji stanowi
biskup, któremu ulegają wszyscy, bishup podlega arcybisku-
powi gnieźnieńskiemu. Postanowienie to wykonanem było
przez arcybiskupa Bodzantę, a Dobrogost wręczył biskupowi
Wasille klucze od katedry i wprowadziwszy go do niej, prze-
mówił: „Was, czcinajdostojniejszy w Chrystusie ojcze Andrze-
ju, zwalniamy z biskupstwa cereteńskiego i stanowimy bis-
kupem i pasterzem wileńskim. Starajcie się, bracie najmilszy,
tak rządzić trzodą Pańską, wam powierzoną, iżbyście zaw-
sze słowem i przykładem jej przewodniczyli i za każdą du-
szę pasterstwu waszemu powierzoną, w dzień sądu należyty
mogli zdać rachunek" 2).

Jagiełło zaopatrzył nowourządzone biskupstwo w hojnej
fundacje. Wr. 1387 nadał biskupom wileńskim na wieczne cza-'
sy zamek książęcy Taurogieny, wsie Łabonary, Malaty i inne,
ogrody w Wilnie, place, dom murowany książęcy, w dolnym
zamku położony i przy nim 4 domki mniejsze. Nadania te
powiększone zostały przez Witolda, Aleksandra i następ-
nych królów polskich i książąt litewskich. Za biskupa Abra-

ł) Szajaocha. Jadwiga i Jagiełło t. III. Lwów, 1861 r. Długosz. Dzie-
jów Polskich ksiąg dwanaście, t. III. ne. 9 i 10. Kraków, 1368 u Kirchen-
mayera. Prochaska. Król Władysław Jagiełło Ł I, Kraków. Ak. urn. Jaro-
szewicz 1. c. Stryjkowski. Kronika Litewska ks. II. Privilegia ecclesiae
Cathedr lib. I i U. *) Kość. Zamk. cz. II, str. 14.
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hama Wojny, podzielono dobra biskupie na 12 kluczów: So-
łocki, Kukuciski, Taurogieński, Starzyński, Pierszajski, Nie-
dźwiecki Malacki, Uborcki, Ihumeński, Biskupicki i Werko-
wski, dochody z nich wynosiły do 400000 złp.=60000 rubli *)•

III.

Biskupi Wileńscy.

Wasiłło Andrzej (Wasilon), I biskup wileński (1388—1398)
roku. Polak, herbu Jastrzębiec, kształcił się przy arcykatedrze
gnieźnieńskiej. Przyjąwszy tonsurę klerycką, był sekreta-
rzem biskupa krakowskiego Falkowskiego i z nim odwiedził
Rzym. Po otrzymaniu święceń kapłańskich przywdział suk-
nię zakonną św. Franciszka i zasłynął kaznodziejstwem.
Apostołował razem z bracią na Litwie za czasów Olgierda.
Pojmany przez pogan i stawiony przed Olgierdem, posiada-
jąc język litewski i słowiański łatwo się usprawiedliwił. Po-
zyskał następnie przyjaźń książęcą, a przywiązawszy się
do Litwy, zamieszkał przy konwencie wileńskim P. Marji
na Piaskach. W roku 1374 wrócił do Krakowa, na dwór kró-
lowej Elżbiety i tam został sekretarzem, kaznodzieją oraz
spowiednikiem królowej; jako biegły w językach, uczestni-
czy w poselstwie do Węgier i Rzymu. R. 1377 wyniesiony
został na stolicę cereteńską (na Woloszczyznie). Należąc do
rady przybocznej królowej Jadwigi, niemało wpłynął na jej
małżeństwo z Jagiełłą. Wdzięczny Jagiełło, za zgodą Urba-
na VI, ustanawiając w r. 1387 djecezję wileńską, robi go
biskupem wileńskim. W tymże roku na mocy bulli erek-
cyjnej utworzona została kapituła z prałatów: proboszcza
i dziekana, oraz 10-ciu kanoników: W r. 1391 biskup Andrzej
nadał kapitule prawa ścigania cenzurami niedających dzie-
sięcin i najeżdżających dobra duchowne.

Był to prawdziwie „pastor apostolicus". Naramowski
mówi o nim, iż apostolstwo przenosił nad biskupstwo 2). Wpro-
wadzony przez biskupa poznańskiego Dobrogosta na stolicę
wileńską zasłynął pobożnością, uprzejmością, nauką, hojnoś-
cią i gorliwością apostolską o nawrócenie Litwy. Cieszył się

1) Przyałgowski. Żywoty biskupów wileń. Petersburg 1861. Dzieje
Dobroczynności rocz III, str. 871. Narbut. Pisraa pomniejsze str. 155.
Kościół Zamkowy, c>. I, str. 3; cz. II 8—16 i str. 139—177. Księgi fundu-
szowe Konsystorskie z r. 1804 i 1805. Acta cap. t. 33. Raporty Kossako-
wskiego do Rz.-Kat. kolegium w Petersburgu r. 1797—1808.

*) Abraham 1. с. Т. I, cz. 2, roz. IV. Kościół Zamkowy cz. II, str.
16 — 21. Naramowski. Facies Eerum Sarmaticarurn roz. IX, str, 347: ma-
luit baberi apostolus, quam dici antistes.
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miłością Jagiełły i Witolda, przywiązaniem i czcią kapła-
nów i ludu. Hrabia Kyburg, poseł krzyżacki do Witolda w ro-
ku 1397, mówi o biskupie Andrzeju: „Starzec czerstwy, ru-
miany, trochę otyły, urody sporej: mówi po łacinie biegle
i dość dobrze po niemiecku. Przyjął nas z taką wystawnoś-
cią, grzecznością i pobożnością, żeśmy myśleli iż w obliczu
papieża stoimy. Uprzejmy starzec i słodkomówny, oczaro-
wał nas przyjęciem swojem". Gdy zbudowano kościoły w Wil-
nie (św. Jana, św. Marcina i św. Anny) i na prowincji,
któreśmy wykazali w rozdziale poprzednim, zwiedza je
osobiście, przyczem chrzci Litwinów. Otrzymawszy od Jagieł-
ły i Witolda obszerne dobra ziemskie na swoje i katedry
utrzymanie (Taurogieny, Łabonary, Malaty, Trebunę, Kłodno,
Jarynicze, Wasilowo, Wechatnicze i Biskupice, a potem Ihu-
meń z powiatem, nadto Werki, Uborć i Bakszty); a w Wil-
nie place, ogrody i domy w zamku dolnym, nadane 1387
i w następnych latach, ze szczodrobliwością ojcowską za-
opatrywał potrzeby kościołów i duchowieństwa. W r. 1392 ,
w końcu lipca koronował W^olda n a wielkiego księcia li-
tewskiego; za co, odwdzięczając się, Witold nadał nowe upo-
sażenia katedrze i biskupowi, wzniósł wiele kościołów
w diecezji. Katedra stała otworem dzień i noc dla poboż-
nych, kapłani i psałterzyści odbywali w niej nieustanną
służbę Bożą. Pobożności biskupa dopomagała królowa Ja-
dwiga, czyniąc bogate nadania kościołom w aparatach, za-
kładając w Pradze kolegjum na 12 kleryków Litwinów. Sam
biskup przy katedrze założył kaplicę Bożego Ciała (św. An-
drzeja) i tam się kazał pochować. Um. r. 1398 opłakiwany
przez wszystkich. Umierając wszystką swą majętność szcze-
gółowo rozpisał na kościoły, kapitułę i sług ')•

Po pogrzebie Wasiłły kapituła jednozgodnie obrała na bi-
skupa ks. Jakóba, zwanego Plichtą (1398 — 1407), prałata
dziekana, wikarego Litwy, tegoż narodu i języka, męża po-
bożnego, w rzeczach duchownych i świeckich biegłego i uczci-
wego, z zakonu franciszkanów: i wystosowała list do Boni-
facego IX, prosząc o potwierdzenie wyboru. Zanim przyszły
bulle z Rzymu, kapituła podała biskupowi swe warunki, za-
bezpieczające swobody i przywileje duchowieństwa świec-r
kiego przed zakonnikami, mianowicie w zarządzie parafji,
a przedewszystkiem przywileje i jurysdykcję kapituły; bis-
kup na to się zgadza w liście swym z dnia i grudnia 1398
roku. Podpisał unię Litwy z koroną w r. 1401 w Radomiu.

') Narbut. Pisma Pomn, str. 137. Długosz 1. o. t. III. Stryjkowski
1. c. Proohaska. Król Wład. Jagiełło t. I, str. 74 i 82. Eacyklop. Orgelbr.,
większa t. I. Kościół Zamkowy, cz. II. str. 25.

4
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Naramowski o nim powiada, iż biskup ten okazał, co może
uczynić dobry pasterz, a życiem swem i obyczajami zjednał
sławę, iż wobec brutalstwa poganizmu okazał wrodzoną skrom-
ność i łagodność. W czasie jego pasterstwa Wilno nawie-
dzone zostało pożarem (spaliła się część miasta i kościół kate-
dralny w roku 1399) i krwawym najściem Jerzego Świato-
sławowicza, ks. smoleńskiego, który wymordował franciszka-
nów w r. 1406. Nadto Tatarzy ze wschodu a Krzyżacy z za-
chodu ogniem i mieczem niszczyli wsie ;i miasta. Um. w r.
1407) x).

Mikołaj z OorzJcowa Borhowshi, herbu Osmoróg (1408—
1414, dr. teologji i prawa kanonicznego, magister sztuk pięk-
nych, Polak, według Długosza, wychowaniec Akademji kra-
kowskiej i wreszcie jej rektor. Zanim został biskupem wi-
leńskim, był członkiem kapituły krakowskiej, dziekanem
kościoła Florjańskiego w Krakowie—zalecony wielu cnotami
i świątobliwością życia, posiadał dziedziczny majątek prze-
noszący dochodami biskupstwo wileńskie; dla dobra jednak
i rozszerzenia wiary chrześcijańskiej, porzuciwszy dom i mie-
nie przyjął rządy biskupstwa wileńskiego, utrzymywał je
w najlepszym porządku, budując lud cnotami swemi, gdyż
był to mąż pełen cnoty pobożności i poświęcenia gorliwe-
go dla służby Bożej. Pod jego rządami wzrosła w djecezji
wileńskiej wiara Chrystusowa. Jadwiga królowa chciała go
wynieść na biskupstwo wileńskie po śmierci Wasilły, ale
śmierć jej przeszkodziła; wolę jej wykonał Jagiełło osadza-
jąc go na stolicy wileńskiej po śmierci biskupa Plichty. Na-
ramowski o nim mówi, iż prędzej szukał wiedzy, aniżeli mi-
try; krzyżem się pieczętował, gdyż całe jego życie krzyżem
było. Pasterzem był zdolnym, przez wszystkich uznanym,
przez złych nienawiścią ściganym; był umiłowanym przez
Witolda, od. którego otrzymał liczne uposażenia w majętno-
ści; brał udział w sprawach politycznych; zasiadał w sena-
cie, wszelkie traktaty z państwami obcymi przeprowadzone
były za jego wiedzą i kierownictwem; uczestniczył na ro-
zejmie w Sromowicach 1411 r. i na sejmie w Horodle 1413 r.
Za jego czasów zbudowane kościoły w Nowych Trokach,
w Brześciu Litewskim, w Kownie — Parny i Franciszkań-
ski, w Gieranonach, w Wielkich Solecznikach, Trąbach. Pe-
łen zasług i ducha apostolskigo um. w r. 1414 a).

Piotr z Kustynia (1414—1421), Polak, dr. teologji i za-
łożyciel katedry żmudzkiej w Worniach. Z rozporządzenia
ojców soboru Konstancjańskiego, wnikającyh w prośby Ja-

l) Kościół Zamkowy, cz. II, gtr. 306—309. Narbutt. Dz. N. Lit. t. 6,
p. 112. Naramowski I.e. a) Długosz t. 3. str. 542, Prochaska 1. c. t. I, str. 27.
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giełly, pojechał ten biskup na Żmudź, do Worń, znalazł tam
jeszcze wielu bałwochwalców, których, nauczywszy zasad
-wiary św., ochrzcił, założył katedrę w r. 1417 i posta-
nowił biskupem ks. Macieja, kapelana wielkoksiążęcego. Po-
wróciwszy do Wilna, otrzymuje bulle od papieża Marcina V,
nadające przywileje Jagiełłę i Witoldowi jako generalnym
wikarjuszom papieskim i zalecające im staranie o zjedno-
czenie Kościoła wschodniego z katolickim w r. 1418. Jagieł-
ło i Witold przyjmują przywileje, i przysięgają na wierność
Stolicy Apostolskiej i z większą gorliwością prowadzą dzieło
apostolskie. Witold naznacza wraz z biskupami ruskimi
Grzegorza Cymblaka na patrjarchę ruskiego w Kijowie, usu-
wając Greka Foejusza. Za czasów tego biskupa stanęły
kościoły w Kiernowie i inne. Naramowski pisze o nira, iż był
nieubłaganym względem wrogów Chrystusa, ojcem był dla
wiernych; jako skała był twardym przeciwko losom i tylko
śmierci ustąpił w roku 1421').

Maciej z Troh, (1421—1453), Litwin, urodzony z ojca in-
flantczyka, mieszkańca Wilna, dr. św. Teologji i magister
sztuk pięknych; kształcił się w Akademji krakowskiej. Był
pierwotnie biskupem żmudzkim; zrażony uporem na poły
bałwochwalczych żmudzinów, starał się o przeniesienie na
katedrę wileńską, co się też i stało za zgodą papieża Marci-
na V". Witold jednak nie był skłonnym do tego, a mając na
względzie ks. Mikołaja, proboszcza trockiego, długo nie do-
puszczał do rządów biskupa Macieja. Pojednanie nastąpiło
dopiero w r. 1422 po ślubie Jagiełły z księżniczką Zofją, pobło-
gosławionym przez biskupa Macieja. Objąwszy rządy djece-
zji, baczną zwracał uwagę, aby księża nauczali lud po lite-
wsku, nieposiadających tego języka nie dopuszczał do świę-
ceń kapłańskich. Był Litwinem nie tylko ze krwi, ale i z prze-
konania, gorąco przeto popierał koronację Witolda na króla
litewskiego, w tym celu uczestniczył w poselstwie do pa-
pieża Marcina V. Gdy jednak starania spełzły na niczem,
a sędziwy Witold zbliżał się do korony wiekuistej, biskup
Maciej dysponował go na śmierć, umacniając go w wierze
w ciała zmartwychwstanie. Długosz podaje, że biskup Maciej,
ze względu na wątpliwości pod względem zmartwychwstania
umarłych, często za życia powtarzane, zapytał go przed
śmiercią o ten artykuł wiary, na co Witold odpowiedział:
„Najmocniej wierzę w przyszłe zmartwychwstanie. Dawniej
wyznając inne artykuły wiary, ten uważałem za trudny
do wierzenia; ale teraz już nie tylko wiarą, lecz i rozumem
pojmuję, że każdy człowiek zmartwychwstanie po śmierci

Długosz 1. c. t. IV, atr. 193. Prochaaka 1. c. t. I, rozdz. 14.
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i za uczynki swoje godną weźmie zapłatę. A jeżeli do zba-
wienia mego potrzeba dowodniejszego wyznania wiary, albo
zadosyćuczynienia rzeczą, lub słowem; racz mi wskazać,
gotów jestem szczerze i sumiennie po katolicku, wedle twej
pasterskiej przestrogi, wykonać". Dowody swej życzliwości
ku duchowieństwu wykazał Witold przed śmiercią, zapisu-
jąc Ihumeń z całym powiatem na dochód katedry, a miano-
wicie, na rzecz biskupa i kanoników, z tem, by się co kwar-
tał za niego i za rodzinę odprawiały egzekwje, oraz na
utrzymanie altarzysty św. Krzyża i psałterzystów.

Następca jego Swidrygiełło nie tylko nie wstępował
w ślady swego poprzednika pod względem życzliwości ku
Kościołowi, ale, zniósłszy się z Krzyżakami i Rusinami, wi-
chrzył w kraju; wiele zabrał dóbr kościelnych i spustoszył
kościołów; nadto, odrywając się od Jagiełły, chciał się ko-
ronować na króla. Biskup Maciej, powodowany ślepą miło-
ścią ojczyzny, popierał te chęci. W powstałej stąd wojnie
między Polakami i Litwinami najwięcej ucierpiały dobra
duchowne, a biskup Maciej wpadł, w niełaskę u Jagiełły
i był niecierpianym przez następcę Świdrygiełły, Zygmunta
Kiejstutowicza. Dopiero po niejakim czasie zdołał pojednać
się z obrażonym w. księciem i otrzymać wynagrodzenia za
straty, w wojnie poniesione. W czasie soboru Bazylejskiego
wysłał tam swych posłów i otrzymał zawiadomienie o uro-
czystości z odpustami Niepokalanego Poczęcia N. P. M.
postanowionej na dzień 8 grudnia. Przeciwnym jednak był,
razem z królem Kazimierzem, działalności Izydora, metropo-
lity kijowskiego, wydelegowanego przez Eugienjusza IV,
papieża, do nawiązania jedności z kościołem wschodnim;
gdyż nie wierzył w szerokość tego zjednoczenia ze strony
Rusinów. W r. 1447 przyjmuje uroczyście króla Kazimierza
IV; przez niego powołany na sejmy do Lublina i Parczowa
w sprawie unji Litwy z Polską, gorąco bronił przywilejów
swego narodu, jako też i posiadłości, wcielonych już do Ko-
rony. Przy tym biskupie ustawiony został konsystorz z człon-
ków kapituły i prelatura archidjakonji; za jego rządów
wprowadzona została inkwizycja przeciw hussytom; zbudo-
wano kościoły w Lacku, Pobojsku, Słucku, Dziewałtowie,
Giedrojciach, Radoszkowiczach i Kroszynie; obchodzony był
jubileusz w roku 1451—1452, ogłoszony przez papieża Miko-
łaja V; umarł w r. 1453. Naramowski, wysławiając go jako
pasterza gorliwego i zasłużonego dla kraju, powiada iż, „tem
był milszy dla Litwinów, gdyż z pośród nich pochodził" 1).

') Długosz 1. c. t. IV, str. 262 i 384, t. V, str. 123, Stryjkowski I.e. ks
XIV, roz. 9 i ks. XVIII, rozdz. 9. Lib. privileg. I, pars II, p. 149. Ks. Fi-
jałek. Mistrz Jakób z Paradyża. Kraków, Ak. Um., t I, str. 439, t. H, str. 37,—
Papee. Polska i Litwa na przełomie wieków średnich, t. I, str. 24 i następne.
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Mikołaj z Dzierzgowa (Dzierzgowicz) (1453 — 1467), aka-
demik krakowski i filozof, Polak, herbu Wieniawa. Z pro-

-boszcza trockiego wyniesiony na biskupstwo żmudzkie
roku 1421, jako ulubieniec Witolda, konsekrowany i na sto-
licy żmudzkiej osadzony dopiero w r. 1424. Po przybyciu
do djecezji znalazł tam tylko 12 kościołów i lud na pół
zdziczały; nauczając i chrzcąc lud spoganiały, pociągał i oby-
watelstwo na nabożeństwa chlebem i solą; zapraszał na
obiady tych, co bywali w kościele; a niedopuszczał nieby-
wających. Środek ten okazał się bardzo skutecznym. Wmie-
szany w zatargi między Swidrygiełłą a Jagiełłą, dzięki za-
biegom Swidrygiełły, o mało nie postradał djecezji; przywią-
zanie ludu i upadek Swidrygiełły utrzymały go jednak na
stolicy żmudzkiej do r. 1453; w którym przeniesiony został
na stolicę wileńską i już na wstępie zaczął łagodzić zaost-
rzone stosunki między Polakami i Litwinami. Widząc jednak
partję Litwinów nieprzejednaną, a nie chcąc z nimi się
zadzierać na sejmach, wolał siedzieć w domu, pilnować koś-
ciołów i zbawienia dusz. Zaniechawszy tedy polityki, wizy-
tował djecezję, bierzmował lud, konsekrował kościoły, hojnie
świadczył miłosierdzie ubogim. Za jego pasterstwa stanęły
kościoły: w Porozowie, Dąbrowie, Stawach, Miadziole, Krupie,
Wornianach, Łyntupach. Fundacji i uposażeniu kościołów
sprzyjał dobrobyt ludu. Umarł biskup Mikołaj w r. 1467.
Naramowski nazywa go „tysiącznych pochwał godnym pa-
sterzem, ojcem i gwiazdą promienną Litwy" l).

Jan Łosowicz (1467—1481,) wilnianin, herbu Syrokomla.
Mało znany co do swej przeszłości „synek Wilna"; dzię-
ki zasługom, kanonik kapitulny wileński, później biskup
łucki. Chociaż wyniesionym został na biskupstwo wileńskie
w r. 1467; jednak do roku 1470 rezydował w Wilnie, jako
biskup łucki, a rządził djecezją kanonik Jan. W księdze I
przywilejów dochowała się kopia przysięgi jego na wierność
stolicy apostolskiej. Mając wielkie fundusze, odnowił kaplicę
Andrzeja Wasiłły, nabywał ziemie od obywateli i szlachty.
Pierwszy dał przykład uwłaszczania włościan, obdarzając
wolnością i gruntami, za zgodą kapituły, niejakiego Migusa
w Szeszolach; przykład jego często potym naśladowali bisku-
pi wileńscy. Za jego czasów, dzięki zabiegom królów polskich
i nawoływaniu papieży, Rusini oświadczyli gotowość połącze-
nia się z kościołem rzymskim. W r. 1476 odbył się sobór
w Kijowie i wysłano poselstwo do Rzymu; w Wilnie wielu
Rusinów przystąpiło do jedności. Za rządów tegoż biskupa

ł) Długosz 1. c. t. V, str. 123 i 458. Bielaki, Zbiór Daiejopisów pol-
skich, t. I, ks. IV, etr. 398.
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do Wilna przybyli oo. bernardyni, gorliwi szermierze poje-
dnania Rusinów. Kościoły nowe zbudowano: w Iszkołdzie,
Wołmie, Lebiedziewie, Wołpie, Kobylniku, Zelwie, Bijucisz-
kach, Widzach, Trąbach, Sidrze, Daugieliszkach i Dziewieni-
szkach. Um. w r. 1481. Naramowski dowcipnie dość wy-
raża się o braku źródeł co do tego biskupa, powiadając, „że
mało wykształcone czasy skąpe nam o nim podają świadec-
two" 3).

Szeliga Andrzej, dr. teol. (148L—1491), „mąż bystrego
umysłu i wstrzemięźliwości znacznej", jak mówi Niesiecki;
pochodził ze starożytnego i zasłużonego rodu na Litwie.
Mało mamy szczegółów z jego życia, gdyż akta kapitulne
do roku 1501 spaliły się, czy też w czasie wojen zaginęły.
Z bulli prekonizacyjnej wiadomo, iż zobowiązano go co trzy
lata zwiedzać Jimina apostolorum; co również nie jest rze-
czą nową, jak niektórzy chcą; bo o ile sądzić należy z ko-
pji przysięgi Jana Łosowicza, jego poprzednika, znajdującej
się w przywilejach kapituły wileńskiej, składano ją pierwiej
i to z zobowiązaniem odwiedzania co dwa lata osobiście, al-
bo przez osobę dostojną i wiary godną. Początek przysięgi
brzmi: „Ego Joannes Eppus vilnen, ab hac hora in antea
(sic) fidelis et obediens ero beato Petro sanctaeque apost.
Romanae Ecclesiae ac domino nostro domino Paulo papae se-
cundo suisque successoribus etc". Ktoś ze szperaczy nad-
pisał na marginesie datę 1522, „Paulo secundo": przeka-
sował, a nadpisał „Clementi VII", i to przekasowawszy, nad-
pisał „Adriano VI"—i zastosował tę przysięgę do Jana z ksią-
żąt litewskich (1519—1536). Tymczasem trzymając się tek-
stu pierwotnego i tego faktu, iż jeden tylko był biskup
Jan Łosowicz, który do czasów księcia Jana rządził djece-
zją—od roku 1467 do 1481 a więc za rządów Pawła II; po-
prawkę, a z nią zdanie, iż pierwszy Szeliga złożył takową
przysięgę, należy uważać za błędne.

Z przywilejów kapitulnych widać, iż biskup Andrzej
miał zatarg z kapitułą o 8padki po kustoszu Andrzeju i
królewiczu Kazimierzu św., który za Jego czasów w roku
1483 z królestwa ziemskiego przeniósł się do niebieskiego.
Zatarg posunął się do tego, iż biskup zasuspendował kano-
nika magistra Stanisława za nieoddanie mu tych rzeczy.
Z ramienia królewskiego zjechali do Wilna Krzesław z Ku-
rozwęk, prałat gnieźnieński, kanclerz koronny i Grzegorz
Lubrański, proboszcz skalbmłerski, podkanclerz,—upoważ-

s) Stebolski. Dwa wielkie Światła eto. t. II, str. 46 i nastąp. Wilno,
1782 u Bazyljanów. Długosz 1. c, str. 458. Niesiecki t. VI. Pappe 1. c, str.
27. Kościół Zamkowy, cz. I, str. 23.
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nieni „arbitrandi, sententiandi, tleolarandi et decernendi—die
feriata, velnon feriatastando,vel sedendo, scripto, vel viyae vocis
ofaculo etc.";—w obecności biskupa i członków kapituły: prałata
dziekana Stanisława z Niemenczyna, archidjakona Jana z
Pyzdr, kustosza Mikołaja z Wielunia, magistra Abrahama
Pierzchały, magistra Stanisława, Jana Andruszkowicza, alias
Pudełko, z Wilna, Jana z Warszawy, Jerzego z Wołożyna,
Wojciecha Sosny z Buk. Dnia 26 września i486 roku, po roz-
patrzeniu sprawy i statutu o spadkach, wydanego za biskupa
Macieja z Trok, postanowili: spadki po królach i książętach,
jeśli są w szatach złotem przetykanych, obracać na kościół
katedralny, inne dzielić między biskupem i kapitułą po po-
łowie. Jeśli umrze członek kapituły bez testamentu, spadki
po nim obracają się na spłacenie długów, na konsolację przy-
jaciół i na jałmużnę, książki zaś do bibljoteki kapitulnej;
jeśli zaś takowe są w bibljotece—sprzedać i obrócić pienią-
dze na jałmużnę. Spadki po innych księżach, umarłych bez
testamentu, należą do biskupa. Ofiary z ołtarzy i z kaplic
katedralnych dzielić po połowie między kapitułą i biskupem,
ile razy ten celebruje, albo jest w kurji swojej złożony nie-
mocą: magistra Stanisława od cenzur zwolnić. Z tych że
przywilejów widać, iż biskup Andrzej skupował majętności
od szlachty, wychodzącej na wojnę i wcielał do dóbr bisku-
pich, więcej w tym uwzględniając potrzeby szlachty, niż
biskupstwa. Umarł roku 1491 *).

Tabor Wojciech (1492—1507), Litwin, herbu Półkozic, mąż
niepospolitego rozumu, czynny, pobożny, sprawiedliwy, od-
dany Kościołowi i krajowi. Po śmierci Kazimierza Jagielloń-
czyka zwołuje do Wilna sejm panów, podaje głos o powoła-
nia królewicza Aleksandra na tron w. ks. Litwy. Stryjkow-
ski powiada, że gdy biskup Tabor odczytywał błogosławień-
stwo, Litawor Chreptowicz, marszałek litewski, za wolą pa-
nów wręczył miecz w. księciu ze słowy: „Weźmi, książę naj-
jaśniejszy, którego my cię za księdza i wodza sobie obrali,
ten miecz i przy nim zupełne miej panowanie nad nami,
pamiętaj, iż nad Litwą jesteś przełożony... stanież to księ-
stwo za wszystkie z osobna cesarstwa i królestwa postron-
ne". Aleksander, oceniając zasługi biskupa, liczne poczynił
fundacje i ofiary na rzecz kościołów; na prośby biskupa
sprowadza ks.ks. dominikanów ku pomocy kapłanom w dusz
pasterstwie i oddaje im kościół św. Ducha z licznemi nada-
niami w ziemi i domach. Biskup wkłada obowiązek na do-
minikanów mówienia kazań w kościele katedralnym, wszyst-

x) Niesiecki t. 8, ate. 606. Lib. priv. 1.1 i П, Kościół Zamkowy, es. II,
etr. 26 i Ul. Podręcz, Encyklop. Kość. t. I, sto. 199.
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kiemu zaś duchowieństwu zaleca kształcenie ludu, który po-
zostawał w wielkiej ciemnocie; wielką pomocą w dziele tej
oświaty byli dominikanie i bernardyni. Jako senator Litwy
i doradca najbliższy króla Aleksandra, dążył do zgody i je-
dności z państwami ościennymi; to też podpisał prawa mag-
deburskie, nadające swobody zarówno jak katolikom, tak i Ru-
sinom greckiego wyznania, zgodził się na ślub Aleksandra
z Heleną, córką Jana Bazylewicza i, za pozwoleniem papieża
Aleksandra VI, ślub ten w katedrze Wileńskiej pobłogosławił
w r. 1495. Srodze jednak żałował później swego uczestnictwa
w tej sprawie, gdyż następstwem jej były podejrzenia i na-
paści, a w końcu wojna, niby z gorliwości religijnej, a
w rzeczywistości z pobudek politycznych, wypowiedziana
przez Moskwę.

Z funduszów, którymi rozporządzał i z darów królew-
skich hojne poczynił zapisy na katedrę i na powiększenie
w niej nabożeństwa; objeżdżał djecezję, wnikając w sprawy
religijne i ekonomiczne: nad Niewiażą wykrył jeszcze resztki
bałwochwalstwa, praktykowanego przez Litwinów, usunął je,
budując kościół ku czci Pana Jezusa. Za jego rządów odbył
się jubileusz na Litwie przez 6 miesięcy trwający, na mocy
bulli Aleksandra VI w r. 1501; zbierane były przytem składki
na wojnę z Turkami, które jednak obrócone zostały na wy-
płacenie żołdu dla wojska krajowego. W tymże roku otrzy-
mał od tegoż papieża bullę informującą o sposobie przyjęcia
Rusinów dyzunitów, przystępujących do jedności kościoła
katolickiego, z nadaniem mu władzy przyjmowania ich sa-
memu, lub przez zastępców. Po śmierci Jana Olbrachta,
uśmierza kłótnie między Polakami i Litwinami, doprowadza
do zgody i. obioru Aleksandra na króla polskiego. Staraniem
jegoż Wilno zostało opasane murem ochronnym z pięciu
bramami: Ostrą, Trocką, Rudnicką, Wileńską i Zarzeczną.
Ponieważ czasy były niespokojne, a duchowieństwu groziły
napady ze strony Tatarów i dyzunitów, wyjednał u papieża
w r. 1493 dyspensę na prawo noszenia miecza dla siebie i
dla duchownych w czasie podróży. W r. 1503 d. H września
zawarł umowę z kapitułą, podobną jak biskup Szeliga, o po-
dział ofiar, składanych przy ołtarzu św. Męczenników, któ-
rych relikwie otrzymano z Rzymu, za wstawiennictwem króla
Aleksandra wr. 1501. Sędziami polubownymi byli: Jan Laszko
dziekan władysław, i Mikołaj Czepel prób. wrocławski. Ko-
ścioły bardzo liczne wzniosły się za tego biskupa, między
innymi: w Poswolu, Horodyszczu, Niestaniszkach, Smorgo-
niach, Użugościu, Rakiszkach, Podbrzeziu i inne. Na sejmie
w Radomiu r. 1505 mężnie obstawał wobec króla za prawa-
mi panów litewskich przeciwko intrygom Glińskiego i nara-
ził się przez to na gniew królewski. Wymawiając królowi
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niesłuszny żal do panów litewskich wyrzekł: „Miłościwy królu,
niewinnie gniew twój królewski był na nas, za przyczyną
niektórych ludzi, bośmy przeciw tobie panu swemu nie sprze-
ciwiali, aleśmy bronili praw i przywilejów swoich*. A prosząc
go o wierne zachowanie przysięgi, zakończył: „jeśliby kto
chciał łamać przysięgę, Bóg jest pomstą każdemu". Czem
król został tak poruszony, iż uległ atakowi paraliżu. W końcu
jednak pojednał się z królem, którego w godzinę śmierci
z Bogiem pojednał; a po jego śmierci włożył koronę giedy-
minową na głowę jego następcy, Zygmunta I, w kościele
katedralnym wileńskim. Umarł w r. 1507 1).

Radziwiłł Wojciech (1508—1519), herbu Trąby. Powaga
biskupów wobec króla i ludu zaimponowała panom możnym,
i odtąd, porzucając krzesła senatorskie, ubiegali się panowie
o biskupstwo wileńskie, nieraz ze szkodą dla djecezji. Pierw-
szym z magnatów litewskich był biskupem wileńskim Woj-
ciech Radziwiłł, syn Mikołaja II, wojewody. Przemawiała za
nim cnota i pobożność radziwiłłowska, a przytem i miło-
sierdzie szczególniejsze względem ubogich, którym nie
tylko jałmużny rozdawał, ale zbierając po ulicach do stołu
swego sadzał: stąd jałmużnikiem go zwano. Listem paster-
skim ogłosił po djecezji postanowienie soboru Laterańskie-
go V, kładącego nacisk, aby biskupi i duchowieństwo uni-
kali zbytków jak w pokarmach, tak i mieszkaniu, aby odma-
wiali pacierze kanoniczne. Za jego czasów ułożony został statut
kapitulny z postanowień w ciągu wieku przeszłego uchwalo-
nych i aprobowanych przez biskupów. Koniec życia jego zatruty
był wyniesieniem na biskupstwo wileńskie przez Zygmunta I
pobocznego swego syna, 17-letniego młodzieńca, pod imieniem
Jana z książąt litewskich. Za jego rządów stanęły kościoły:
w Dobrzyniewie, Kalinówce, Goniądzu i Rajgrodzie, Wołko-
łacie i Dusiatach, fundowane przez Radziwiłłów, a także
w Ikaźni, Pohoście, Szydłowicach, Troupiach i Wysokim
Dworze. Umarł uważany za błogosławionego, gwiazdą gien-
juszów nazwany. Ze śmiercią tego biskupa mija wiek złoty
biskupów wileńskich dla Kościoła na Litwie. Zaczyna się
wiek walk i utarczek wskutek wpływu luteranizmu z za-
chodu a dyzunji ze wschodu; a nadto wskutek hołdowania
duchowieństwa bogactwom, zniewieściałości i próżności 2).

Jan z Mężąt litewskich (1519 — 1587). W młodzieńczym
wieku objął biskupstwo wileńskie. Opatrznościowo skład ka-
pituły wileńskiej z mężów głębokiej wiedzy i wypróbowa-

») Stryjkowski 1. o. ks. XXI, str. 667, ks. XXII, str. 690 — 708. Nie-
siecki, t 9, str. 1. Papėe 1. c. str. 24. Baliński, Starożytna Polska t 4,
str. 127. Libri privilegior., cz. II, str. 51 i 144. Kościół Zamkowy, ea. I,
str. 10—24; cis. И str. 27,31-39. a) Niesieeki t.8, str. 47, lib. priv. ess. I i П.



nych cnót uzupełniał niedostatki młodzieniaszka 2t let-
niego. Bo chociaż młodzieniec ten miał dobre chęci, był ci-
chy, skromny i zatopiony w modlitwie, psuła mu opinję
matka, kobieta z nizkiego stanu, frymarcząca posadami du-
chownemi. Ta mu przyczyniła wiele niechętnych w' ducho-
wieństwie i między magnatami. Z tych wojewodzie Stani-
sław Radziwiłł napadł go w grudniu 1522 г., we własnym pa-
łacu; a gdy napastowany chciał uniknąć gwałtu i uciekł do
domu elekta kijowskiego Pilipowicza, ścigał go po drodze
połajanką, nareszcie wpadłszy do domu natarł na niego i zra-
nił go w palce; ledwo go obronił Kmita podwojewodzi. Dje-
cezją właściwie rządził Zygmunt I, z jego porady przepa-
trzony i zreformowany został Statut kapituły wileńskiej,
aby przeciąć zatargi i spory z biskupem. Biskup z pomocą
ojca troszczył się o polepszenie bytu wikarjuszów katedral-
nych; utworzył dwie prelatury: scholastyka i kantora, sta-
wiąc prałatów na czele szkół i muzyki kościelnej; uposażył
też i sufraganję wileńską. W celu uregulowania stosun-
ków z kapitułą i powstrzymania zarzutów i oszczerstw, ze
strony nasię miotanych, podał kapitule 6 październ. 1525 r.
19 punktów zapytując ją w sprawach, tyczących jego osoby,
członków kapituły, ich obowiązków i duchowieństwa kate-
dralnego. Na co otrzymał odpowiedź wyjaśniającą stan rze-
czy, oraz zapewnienie zupełne uległości ze strony kapituły.z za-
strzeżeniem jednak niektórych przywilejów swoich. Dla na-
prawienia obyczajów duchowieństwa zwołał synod djecezal-
ny 1526 г., odbyty w katedrze wileńskiej.

Oprócz spraw duchownych musiał jednać mieszczan i
uśmierzać kłótnie z inowiercami. Trzecia część miasta nale-
żała do biskupa; czynszownicy biskupi nie radzi słuchali
praw magdeburskich, któremi się rządziło miasto: ojcowie
miasta znowuż krzywem okiem patrzyli na ich przywileje,
ztąd zatargi. Biskup to załagodził, czyniąc pewne ustępstwa
miastu ze swych przywilejów ziemskich i pozwalając ściągać
cła i pobory od jego podwładnych, oraz pozostawiając sądy
w sprawach świeckich magistratowi. Przytem i inowiercy
z butą nieraz napastowali katolików; Rusini oplwali i srodze
pobili dwóch kapłanów katedralnych, spokojnie - idących na
Zarzecz. Biskup mający oko baczne na sprawy owiec, nieraz
występował przed królem w ich obronie. W roku 1533 otrzy-
mał od króla prawa ścigania sądownie gwałcicieli dóbr ko-
ścielnych; a w r. 1585 takież prawo na lutrów i anababty-
stów. Miłował się w budownictwie; kosztem własnym i ka-
pituły nadmurował dzwonnicę katedralną, sprowadzając do
tego z Włoch architekta Annusa. Z większą gorliwością
przystąpił do odnowienia katedry po pożarze w r. 1530 pod
kierownictwem Zenobiego. W roku 1529 koronuje młodocia-
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negoZygmunta-Augusta na w. księcia Litwy. Nienawiść Bony
nie dała jednak spokoju biskupowi; usunięty jej intrygami ze
„stolicy swej i przeniesiony do Poznania, umiera tam w roku
1537. Pochowany, zgodnie z ostatnią wolą, w kaplicy
przez się zbudowanej i uposażonej przy katedrze wileń-
skiej. Za biskupstwa jego.powstały kościoły: w Gierwiatach,
Jeziorosach, Krynkach, Żyżmorach, Olicie (w tych dwóch
fundatorowie zastrzegają, żeby kapłani kazali po litewsku),
Naczy, Skorulach, Międzyrzeczu, Giegużynie i Hnieźnie x).

Paweł księże Olszamhi (1537—1555), herbu Centaur, mąż
światły, pierwiej biskup łucki, a po biskupie Janie wileń-
ski. W r. 1530 d. 29 września liczy się prałatem archidja-
konem wileńskim. Dokończył odnowienia katedry. Żył wy-
stawnie posiadając olbrzymie dobra, jako biskup — pościł,
jako książę — zbytkował. Kuchmistrz jego, Wojciech
Jasiński, kupuje 7 gór na Antokolu. Zbytek nie pozostał
bez wpływu szkodliwego na duchowieństwo; zaczęto naśla-
dować pasterza, powiększać beneficja, dobijać się o urzędy
i honory, świecić bakę królowi i możnym; posiadający jedno
beneficjum był w.pogardzie. Gorliwy o chwałę Bożą i cześć
świętych, biskup zbudował w swym ogrodzie i uposażył ka-
plicę na miejscu, gdzie była pierwiej kolumna, postawiona
nad grobem pierwszych św. Męczenników franciszkańskich.
Odczuwał się wielce brak kaznodziejów w katedrze; domini-
kanie ociągali się; na nich uzyskał biskup indult od stolicy
apostolskiej z d. 4 listopada 1552 r., na mocy którego mógł
ich zmusić cenzurami do miewania kazań w katedrze, bez
względu na appelację. Z tego zgromadzenia zasłynęli 00.
Izajasz i Cypryan, obiegający place i ulice, przepowiadając
publicznie słowo Boże pod otwartęm niebem. Chciał też bi-
skup umieścić w kapitule swego kaznodzieję ks. Marcina
Kurka dra teologii; ale kapituła nie zgodziła się na to z po-
wodu, że między kanonikami miała kaznodzieję i że zalecany
jej ks. Kurek nie podobał się, jako nie stateczny i nie ma-
jący głosu. Gdy się tak sprawowali duchowni świeccy, za-
konnicy franciszkanie i bernardyni kłócili się o pierwsze
miejsce w procesji. Jak burza spada w tym czasie reforma,
przyniesiona i zaszczepiona przez możnych i teologów z za-
chodu. Zasady Lutra bardzo im się podobały, bo panom, zbyt-

») Acta cap. t. I i II. Podręczna Encyklop. kość. T. 18, str. 344.
Encyklop. Powsz. Orgelbr. T, 13, str. 4 — 14, — wyczerpujący artykuł.
Kość. Zamkowy css. II, str. 39 i 107. Ciekawą rezolucję biskupa i kapituły
w sprawie pobicia kapłanów podają akta z r. 1525 d. 6 paźdz. Ponieważ
metropolita nie zadosyd uczynił w tej sprawie, kazano winowajców wrau-
cić do więzienia i trzymać ich, póki nie będą zadosyćuczynieni pobici ka-
płani na sądzie biskupim z udziałem delegatów metropolity. Jak ostatecznie
Ц sprawę załatwiono, akta nie mówią.
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kującym, dawały niepodległość wiary, a zniewieściałym du-
chownym prawo do żeniaczki; wszystkim, iż znosiły wszelkie
przepisy wiary, posty, spowiedzie, nabożeństwa i ceremonje
katolickie. Otrzymawszy od króla Zygmunta I w r. 1542
prawo przeciw znanemu Kulwie i innym heretykom, biskup
występuje w obronie zasad wiary z bronią w ręku, co je-
szcze więcej sprawę zaogniło; a wszyscy krzykacze, obieży-
światy i mnichy wykapturzone powiększają szeregi reformo-
wanych. Kaznodzieje, sprzyjający nowatorstwu, najprzód
nieznacznie wzdychają do wina i żony w kazaniach, spędzeni
z ambony, na rynku wyszydzają spowiedzie i ustawy kato-
lickie. Książe Mikołaj Czarny Radziwiłł zgromadza ich
u siebie.

Posypały się klątwy biskupie, ale odstępcy już się
z nich natrząsali, broni skutecznej—wiedzy i cnoty mało było.
Nawet młodociany król Zygmunt August zaczął się skłaniać
ku nowinkom; już miał nawet uroczyście udać się do zboru
kalwinów, ciągnięty przez nowatorów, Radziwiłłów. Podajemy
to za Przyałgowskim, który opisując te czasy przytacza po-
danie, że jakoby biskup dowiedziawszy się o tem zaszedł
mu proeesyjnie drogę przed katedrą i ująwszy cugle wierz-
chowca królewskiego, wstrzymał orszak królewski i do króla
zawołał: „Nie ta jest droga, którą chodzili przodkowie twoi;
ale ta, dodał wskazując na katedrę, opuszczasz matkę a
przychodzisz do macochy". Król zaniechał podróży. Chociaż
król został wiernym, jednak wpośród podwładnych zaczęło
się rozwijać odstępstwo; panowie sejmowi już w czapkach
wchodzą do kościoła. Ku zapobieżeniu złemu zwołano synod
djecezalny w r. 1555; ale w tymże roku zakończył żywot
swój książę biskup Olszański *).

Walerjan Protasewicz Sxiszkowshi z Krajska (1556—1580),
herbu Drzewica, kanonik żmudzki i kanclerz królowej Bony
od r. 1545, kanonik wileński od r. 1537, czynny w sprawach
Kościoła i Rzeczypospolitej, miłosierny względem ubogiej
kształcącej się młodzieży, opiekun hojny jezuitów. W roku
1554 mianowany biskupem łuckim, a w r. 1556 wyniesiony
na biskupstwo wileńskie. Z początku mało rezydował w Wil-

') Rozmaicie badacze tłumaczą to podanie; stanowczo odrzucają
udział biskupa ks. Olszańskiego, który był chorym i umarł nim zbór
ten został urządzony. Inni przypisują biskupowi Walerjanowi, lub też
O. Cyprjanowi, inni wreszcie zupełnie ten fakt odrzucają. Ob. Kościół
Zamkowy cz. I, str. 62. Akta t. I, II i III. Za Przyałgowskim pierwiej
podaliśmy w innem świetle historje, o ks. Kurku, obecnie według aktów
prostujemy, t. III, r. 1554 i 1555. O tym fakcie obszerniej w kościele
Zamkowym, cz. I, etr. 64; tamże na stron. 51—54, treść rozpraw syno-
dalnych z r. 1555, cz. II, str. 60 i 72, Cf. Encyklop. Po w. Orgelbr., t. XII
str. 59.
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nie: już to asystował dworowi, już uczestniczył na sejmach,
już wreszcie bawił się w gościnność, siedząc w majątku.

'Tymczasem duch reformatorstwa coraz więcej się rozpostrze-
niał na Litwie; możni panowie Radziwiłłowie, Sapiehowie, Ki-
szkowie, Zienowiczowie, Chodkiewiczowie, Wołłowiczowie i
inni zaprowadzali siłą reformę po swych majątkach, propo-
nując księżom żeniaczkę, albo brutalnie ich wypędzając
z parafji, a stawiać tam nowatorskich ministrów. Zwolen-
nicy reformy, chcąc znieść liturgję łacińską i bezżeństwo
kapłanów, wołają: „kielicha, języka i żony". Duch reformy
zakradł się i do kapituły, zachwiał nawet sufraganą, Jerzego
Albinusa i przerzucił do obozu odstępców prałata Paca, który,
pojąwszy żonę, z łaski królewskiej dostał kasztelanję. Kapi-
tuła ostrzega biskupa przed tym ruchem nowatorskim i wy-
rzuca mu, że nie rezyduje w djecezji. Biskup z początku
traktował rzeczy ozięble, duchowieństwo walczyło у, о; pre-
bendy, albo przechodziło do obozu dysydentów, powstał brat
na brata; a nowatorowie w mętnej wodzie łowili ryby, za-
bierając kościoły katolickie na swoje zbory, oraz zagrabia-
jąc fundusze kościelne.

Dopiero wdanie się nuncjusza Lipporaaniego, a głównie
sprowadzenie jezuitów za poradą Hozjusza, zażegnało burzę,
która mogła wywołać wojnę domową i zgubny przewrót
w kraju. Z krzyżem i z księgą w ręku wstąpili pierwsi je-
zuici do Wilna. Byli to cudzoziemcy, ale natychmiast po-
wołali do Wilna Warszewickiego, Wysockiego, Wujka i Skar-
gę, kapłanów tegoż zgromadzenia, znanych ze swej nauki i
świątobliwości. Otrzymawszy hojne nadania od króla, biskupa
i kapituły, a nadto w posiadanie kościół świętojański, założyli
kolegjum i zaczęli gorliwie spełniać swą pracę apostolską,
gromiąc nowatorów, już kazaniami, już dysputami, już pis-
mem, już kształcąc młodzież w duchu wiary katolickiej.'By
zawstydzić bluźnierców Najświętszego Sakramentu, Matki
Boskiej i św. Pańskich, zaprowadzają uroczyste nabożeństwa
ku czci Przenajświętszego Sakramentu i Matki Boskiej w ko-
ściele św. Jana, starannie i ozdobnie odnowionym. Głos War-
szewickiego i Skargi pociągał tłumy, zachwiał pozorną po-
wagę nowatorów; możni panowie zaczynają powracać na łono
Kościoła. Bóg dopomógł jeszcze pracownikom swoim wzbu-
dzając w nich gorliwość i poświęcenie w czasie zarazy roku
1570, wobec której pouciekali dostojnicy Kościoła. Z zapar-
ciem się apostolskim, pracując nad chorymi, niosąc z siebie
ofiarę, jezuici wzbudzali podziw i wdzięczność, pociągnęli
tem wielu ku wierze katolickiej. Radziwiłł Sierotka nawró-
cony oddaje im drukarnię, pierwiej dysydencką. Ostatnie lata
biskup, złamany wiekiem i cierpieniami, spędził prawie w łóż-
ku; rozjaśniało się oblicie jego na widok obudzającego się
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ducha katolickiego; chętnie widział u łóżka swego jezuitów.
Na ich prośby naznaczył swym koadjutorem Jerzego Radzi-
wiłła, poczynił hojne zapisy na zakłady dobroczynne, nau-
kowe i na katedrę. Oprócz uposażenia kolegjum jezuickiego,
biskup Protasewicz odnowił ołtarz św. Krzyża na środku
kościoła i w sklepach pod nim, przeniósłszy zwłoki Witolda
w inne miejsce, urządził grób dla siebie. Na utrzymanie tego
ołtarza i kaznodziei katedralnego nadał, nabyte przez się
w słonimskim powiecie, dobra Borodzicze z 6 wsiami; zało-
żył konwikt dla ubogiej młodzieży uczącej się, t. zw. bursę
Walerjańską; na jej utrzymanie nadał trzy własne domy
w Wilnie. Jego też fundacją stanął kościół w Szeszolach i
w Kiewklach. Umarł opłakiwany przez wszystkich; pamięć
jego wielbią katolicy, jako zbawcy czystości wiary katolic-
kiej przez sprowadzenie synów Lojoli ').

Jerzy Radziwiłł (1581—1591), herbu Trąby.Dziwnym zrzą-
dzeniem Opatrzności stało się, iż w czasach, kiedy się równo-
ważyły zdania między wiarą katolicką, a nowatorstwem,
kiedy nowatorowie nadrabiali butą i biegłością w pismach;
pasterzem ludu katolickiego, po śmierci Protasewicza nazna-
czonym był ten młodociany syn Mikołaja Czarnego, który
z katolika został kalwinem, a potym arjaninem, i w zasa-
dach kalwinizmu wychował dzieci swoje. Biskup Jerzy Ra-
dziwiłł znał tedy całą niemoc kalwinów, bo się wśród nich
wychował, przyjrzał się ich zasadom i obyczajom: owo jak
Szaweł, kształcąc się na wroga, został apostołem Kościoła,
Pawłem Litwy, odznaczającym się wiarą i gorliwością o do-
bro Kościoła. W r. 1575 mianowany koadjutorem biskupa
Walerjana; w następnym roku wezwany został do Rzymu,
ztamtąd uczynił pielgrzymkę do Compostelli. Kiedy umarł
Protasewicz, Radziwiłł został nominowany biskupem wileń-
skim, i dnia 3 sierpnia 1581 roku odbył ingres do katedry.
Na wstępie pasterzowania swego ścigać zaczął cenzurami
i stosem księgi nowatorskie; natomiast otoczył opieką Aka-
demję wileńską, hojnymi ofiarami podtrzymywał wydawnic-
twa dzieł katolickich i założył seminarjum dla księży świec-
kich 1682 roku, nadając z dóbr swoich folwark Wazgieliszki,
oraz dom, i oddał je pod kierownictwo jezuitów. Obąk
tego zwrócił biskup uwagę na obyczaje duchowieństwa świec-
kiego, zaprowadzał reformę obyczajów w duchu soboru Try-
denckiego. W r. 1582 zwołał synod djecezalny w celu urzą-
dzenia spraw duchownych, na którym polecił duchowieństwu

ł) Acta t. II—V. Rostkowaki Lituanicarum S. J. Historiaram pars I.
Vilnae 1589, typia S. J. Zahorski. Katedra Wileńska, str, 16—18. Kościół
Zamkowy, cz. I, str. 56—75; cz. II, str. 62—86. Encyklop. Powsz. Orgolbr.
t. XXI, str. 612.
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poparcie seminarjum, przez się założonego, i złożył z urzędu
prelatury wileńskiej nominata biskupa kijowskiego Mikołaja

'Paca. Po synodzie udaje się na wizytę djecezji, tu ujrzał
wiele kościołów, spustoszonych, albo zabranych przez nowa-
torów; zapobiega temu, już fundując nowe kościoły, już upo-
sażając spustoszone, a obudzając w sercach ludu wiarę i po-
bożność. W r. 1583 zostaje naznaczonym przez Batorego na
namiestnika inflanckiego i pełni ten urząd w ciągu 3 lat.
W Rydze, dzięki osobistemu wpływowi Batorego, odebrano
od lutrów kościół św. Jakóba, św. Magdaleny, oraz szkołę: i
takowe poruczono jezuitom. Tutaj w kościele św. Jakóba
otrzymał Radziwiłł święcenie kapłańkie, bo chociaż sprawo-
wał dotychczas rządy w djecezji, dla braku lat, miał tylko
święcenie subdjakonatu. W rządach świeckich, jako namiest-
nik, Niemcom się wielce podobał; jako biskup obudził ducha
katolickiego, uporządkował sprawy zarządu duchownego, na
miejsce upadłych djecezji Dorpackiej, Rewelskiej, Ossylej-
skiej i Kurońskiej ustanowił biskupstwo Wendeńskie.

Rozporządzenia te i wprowadzenie kalendarza Gregor-
jańskiego nie podobało się lutrom i kalwinom, powstały stąd
zamieszki. Unikając gorszych następstw, zjeżdża Radziwiłł
do Wilna i tu zostaje konsekrowanym na biskupa. Papież
Grzegorz XIII w r. 1584 mianował Radziwiłła za zasługi
kardynałem; Zygmunt III wysłał go w r. 1590 na conclavedo
Rzymu, gdzie chciano go obrać papieżem, młody jednak wiek
stanął na przeszkodzie. Dostojeństwa i wyniesienia te pod-
niosły powagę młodego biskupa, ale zarazem ujemnie się
odezwały na sprawach djecezji, od której musiał często od-
jeżdżać, a w końcu i zostawić, przenosząc się na djecezję
krakowską w r. 1591. Umarł w Krakowie w roku 1600. Był
to mąż uczony, biegły w językach i wielu umiejętnościach.
Dostatków używał szlachetnie i wspaniale, własnym kosztem
wysyłał młodzież na nauki zagranicę, podtrzymywał zakłady
dobroczynne; Akademji ofiarował dwa majątki, wiele kościo-
łów odbudował i odrestaurował. W końcu życia chciał wstą-
pić do jezuitów, ale mu papież zabronił *).

Z odjazdem Radziwiłła do Krakowa wszystkie jego do-
bre chęci i zamiary poszły wniwecz w następnem dziesięcio-
leciu, z powodu braku biskupa aktualnego. Wprawdzie biskup
Radziwiłł, wyjeżdżając, zostawił administratorem djecezji
prałata kustosza Benedykta Wojnę; kapituła jednak, skoro
się dowiedziała o jego zatwierdzeniu na biskupa krakow-

') Acta t, V—VII. Albetrandi, Panowanie Batorego. Hylzen Inflanty.
Wilno, 1750 r. druk. Soc. Jesu. kanteuffel, Inflanty Polskie. Poznań.
1879 r. Wollff. Pacowie. Petersburg, 1885 r. stron. 25. Kościół Zamkowy.
Cz. II, str. 92. Encyklop. Powsss. Orgelbr. t. XXI, str. 805.
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skiego dnia 1 lipca 1592 r. wybrała na administratora sufra-
ganą wileńskiego, Cyprjana; a dobra biskupie między sobą
podzieliła. Tymczasem o biskupstwo wileńskie ubiegał się
biskup Jucki Bernard Maciejowski. Uzyskawszy sankcję kró-
lewską i zgodę Stolicy Apostolskiej, Maciejowski domagał się
od kapituły 10,000 złp. z dóbr biskupich. Kapituła odmówiła
i wysłała posła do Rzymu; dopiero na rozkaz papieża wypła-
ciła Maciejowskiemii wymaganą sumę. W roku 1594 ii. 18
marca umarł sufragan Cyprjan, a kapituła obrała admini-
stratorem Benedykta Wojnę. Dla urządzenia spraw biskup-
stwa wileńskiego w r. 1595 przybył legat papieski Komulej
w roli wizytatora, wysłany przez nuncjusza Malaspinę; ale
i to sprawy nie poprawiło; kapituła uparcie stała przy swych
przywilejach. Nie pomogło wstawienictwo królewskie i nun-
cjusza; kapituła, zasłaniając się miłością ojczyzny, domagała
się Litwina i znowu wysłała posła do Rzymu. Takowe po-
stępowanie kapituły i zabiegi biskupa łuckiego Maciejow-
skiego o djecezję wileńską, wielkich zamieszek na Litwie
były przyczyną. Chociaż Maciejowski miał już bullę w ręku,
dowiedziawszy się, iż w Wilnie go nie chcą, jako nie Litwi-
na, i zbrojno mają wystąpić, zaniechał swej nominacji ').

Pomimo tych smutnych zatargów w szeregach dostoj-
ników, wiara katolicka, dzięki pracy jezuitów, wróciła do
swej powagi pierwotnej; nawróceni z błędów nowowierczych
świecili przykładem gorliwości i poświęcenia. Za wpływem
i ofiarnością Batorego, jezuitów i możnych panów, wznoszą
się kościoły w Nowym Dworze, Nowogródku, Świrze, Olkie-
nikach, Przełajach, Dziśnie, Nieświeżu, .Mirze, Swierzniu,
Świadościu, Subotnikach, Rumszyszkach, Żmujdkach, Trokie-
lach, Ponarach, Kamionce, Białymstoku, Kwasówce, Wasilko-
wie, Juchnowcu, Zabłudowiu, Niewodnicy i innych.

Benedykt Wojna (1600—1615), herbu Trąby, po ustąpieniu
Maciejowskiego, na prośby Litwinów, przez Zygmunta III
mianowany. Pochodził z rycerskiego rodu, znanego na Lit-
wie. Wszedł do kapituły jako kustosz 1576 r., po wyniesie-
niu Melchiora Giedrojcia na biskupstwo żmudzkie. Zanim
został powołanym na biskupa, Wojna przez lat 20, będąc
oficjałem i czasowym rządcą, był podporą Kościoła. Zaczął
swe rządy energicznie, dyktując prawa kapitule i djecezji.
Podczas wizyty pasterskiej wnikał w stan moralny wiernych
i materjalny kościołów, wspomagał uboższe własną kaletą.
Dbając o wykształcenie młodzieży na wstępie zalecił kapi-
tule pomyśleć o rozszerzeniu seminarjum djecezalnego i wy-
naleźć środki na urządzenie seminarjum dla dzieci unickich.

) Acta cap. t. VII. Kościół Zamkowy, cz. II, str, 95—101.
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Dał dom, przez się nabyty, na utrzymanie ubogich bursaków
w r. 1602: i wogóle wi-jlce był szczodrobliwym dla ubogich.
"Po śmierci biskupa Cypryana wybrał sobie na sufraganą Pa-
wła Paca, zasięgając przytem rady kapituły. W początkach
pasterzowania biskupa Wojny djecezja nawiedzona została
głodem, a potem morowem powietrzem. Biskup nakazał uro-
czyste procesje z Wilna do Trok, do cudownego obrazu
Matki Boskiej, w której sam brał udział, a jezuici byli ka-
znodziejami. Za staraniem tegoż biskupa przeprowadzono
kanonizację św. Kazimierza, którą obchodzono uroczyście
1604 r. dnia 10 maja, po raz pierwszy w Wilnie, a 12 maja za-
łożono kamień węgielny pod kościół ku czci św. Kazimierza,
jako patrona Litwy. Odprawione zostały 8 synody djecezalne
1604, 1607 i 1613 г., omawiające obowiązki dusz pasterzy i
wiernych. Zwracał też biskup baczne oko i na sprawy wło-
ścian, poddanych duchownych, dawał im ulgi i bronił od prze-
mocy posesorów i ekonomów. W r. 1610 pożar nawiedził
Wilno, zniszczył domy kapitulne, kościół katedralny z wieżą
oraz wiele cennych pamiątek i dokumentów. Biskup i kapi-
tuła pośpieszyli ku pomocy nieszczęśliwym i zajęli się odno-
wieniem budynków zgorzałych. Miłością pasterską przejęty
sam katechizował, mówił kazania i słuchał spowiedzi ludu.
W Wielki Piątek odbywał, okryty worem, z kapnikami pro-
cesję, i biczował się, szczególniejsze miał nabożeństwo ku
Matce Boskiej Trockiej. Czułym był na potrzeby ojczyzny i
w czasie wyprawy inflanckiej 2 chorągwie własnym kosz-
tem wystawił. Sterany wiekiem i pracą biskup, udawszy się
do Włoch na kurację, dokonał żywota w r. 1615 w Padwie;
ciało przewieziono do Wilna i pogrzebiono w katedrze. Za
jego rządów stanęły kościoły w Białohrudzie, Wielkiej Brzo-
stowicy, Rosi, Kiwatyczach, Muśnikach, Poporciach, Mohylo-
wie, Rudnikach, Stokliszkach, Wysokiem Litewskiem i Lacho-
wiczach ')•

Eustachy Wołlowicz, herbu Bogorya, z rodu senatorskiego,
Litwin, sprawował rządy biskupie od 1616—1630 r. Klerykiem
jeszcze będąc, był już kanonikiem wileńskim; kształcił się
w Rzymie. Wyświęcony na kapłana przebywał na dworze
Zygmunta III, uczestniczył w poselstwie do papieża w roku
1595 i w kilku innych poselstwach; urody i wymowy był
pociągającej, rozumu bystrego i przenikliwego, miał serce
dobre i szlachetne. Rozpoczął swe rządy od dania przykładu
pobożności i umartwienia swym owcom, pacierze kapłańskie
klęcząc odmawiał, co czwartek biozował Się żelaznym łań-
cuszkiem. Mówiono o nim: „Jeden jest kapłan—biskup Wi-

») Acte cap. t. VII i VIII. Kolciół Zamkowy, cząió I, str. 96—104,
cz. II, str. 86. Niesiecki t. DC, str. 433. Enc. Orgelbr. t. 27, str. 642.
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leński". Obok tego zajął się dokończeniem katedry, rozpa-
trzeniem funduszów i interesów kościelnych. Za jego
rządów zbudowano szpital św. Stefana, ś. Nikodema i Jó-
zefa, sprowadził kanoników Laterańskich do kościoła św.
Piotra na Antokolu, także benedyktynów i karmelitów bo-
sych; założył dom dla księży niedołężnych. Z powodu
rozległości djecezji, w myśl soboru Trydenckiego, ustano-
wił w Obolcach, witebskiej gubernji, archidjakonję Biało-
ruską, z prawem noszenia mitry i używania tytułu sufraganą,
oraz z obowiązkiem dozoru nad prowincją. Dla utrzyma-
nia zaś porządku w kancelarji swojej i kapitulnej utworzył
posadę kanclerza. Pod ostatek dni swoich troszczył się o
uposażenie katedry i hojne poczynił zapisy; odnowił i wzbo-
gacił jedną z kaplic katedralnych, Wołłowiczowską zwaną.
Przewidując rychłą śmierć swą, zalecał kapitule zgodę, prze-
strzegając przytem: „si invicem mordetis, invicem consum-
memini". Umarł nagle w dobrach biskupich w Werkach, zo-
stawiając po sobie żal powszechny i pamięć człowieka świą-
tobliwego i rozumnego. Za jego rządów powrócono od here-
tyków, albo odbudowane, zostały kościoły: w Kiejdanach, So-
lecznikach, Rożannie, Smorgoniach, Zalesiu, Sokolanach, Dą-
browie, Kobryniu, Kwasówce, Chodorówce, Suchej Woli, No-
wym Dworze, Wołczynie, Udryi, Kupiszkach, Janowie, Duni-
łowiczach, Sołach z filją w Daniuszewie, Wierzchowicach,
Zadwiei, Zbirohach, Brzozowie, Karpowiczach, Pogirach i
w Wiszniewie (Chreptowiczów) 1).

Abraham Wojna (1631—1649), herbu Trąby, kanonik kapi-
tuły Wileńskiej, instalowany 1599 r. będąc klerykiem 4-ch
święceń; w październiku 1612 r. otrzymał breve papieskie na
biskupa metonen. i sufraganą wileńskiego. Dzielny szermierz
w walce z lutrami już w dysputach, już w sądach o za-
brane kościoły. Z ojcowizny nic nie miał, dochody swoje
obracał na ozdobienie i uposażenie kościołów. Roku 1627 zo-
stawszy biskupem żmudzkim szczerze się do Żmudzinów
przywiązał. Za poradą króla wybrany przez kapitułę na bi-
skupa wileńskiego odbył uroczysty wjazd do Wilna przez
ulicę Rudnicką i zaraz się zajął sprawami kapituły i dje-
cezji. Podał projekt utworzenia biskupstwa smoleńskiego
w r. 1632; projekt ten chętnie zatwierdzony został przez Sto-
licę Apost. Zajął się też odnowieniem katedry; dnia 15 sierp-
nia r. 1636 uroczyście przeniósł zwłoki św. Kazimierza z kapli-
cy dotychczasowej do kaplicy, jemu poświęconej. W celu nie-
sienia pomocy biednym, sprowadził do Wilna Bonifratrów,
oddał im dom ks.ks. emerytów i hojnym funduszem uposa-

l) Acta cap. t. VIII i IX. Niesiecki, t. IX, str. 417. Kościół Zamkowy
cz. I, .str. 104—110.
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żył; troszczył się o poprawienie stanu seminarjnm djece-
zalnego.

Religijne zamieszki wrzały nie tylko w Wilnie, ale i na
krańcach Rzeczypospolitej. W tym właśnie czasie zabity zo-
stał Józefat Kuncewicz, arcybiskup Witebski unicki; Rafał
Korsak, metropolita Rusi, unikając zuchwałości fanatyków,
w Wilnie zamieszkał. Za wstawieniem się i staraniem tego
władyki przeprowadzone było śledztwo o cudach Józefata
Kuncewicza, na mocy którego został ten męczennik zaliczony
przez Urbana VIII do rzędu błogosławionych. Kalwini jednak
mieszkający w Wilnie nie dawali za wygraną; naigrawania
z obrzędów i nabożeństwa katolickiego posunęli do brutalnej
napaści na duchowieństwo i mniszki, których kilka poraniono
i zabito, a także do strzelaniny do obrazu na górnym fronto-
nie kościoła św. Michała i do wywracania i profanowania
krzyżów przydrożnych. Na sejmie w roku 164O~rzecznik za-
pozwanych kalwinów, Pietkiewicz, tłumaczył całe zajście,
że strzelanina była „exercitii causa" do kawek, siedzących
na dachu, kościelnym; tłumaczenia nie pomogły, zapadł de-
kret, potępiający ich napaść, nakazano, aby zbór niespokoj-
nych ewangielików z sąsiedztwa świętomichalskiego kościoła
przenieść po za miasto. O tej sprawie, którą tendencyjnie
tłumaczą Kraszewski, Baliński i inni, obszerniej pisze Kotłubaj.

Czynny i energiczny biskup zaczął podupadać na siłach
i powołał sobie ku pomocy Jerzego Tyszkiewicza, sam nie
wdając się w rządy djecezji, pilnował kościołów i ubogich.
Wydając rozporządzenia do kapituły i księży, zaleca kapła-
nom, aby się wystrzegali wszelkich stosunków z niewiastami,
nosili odzienie kapłańskie, unikali gniewów i intryg, by nie
bywali na biesiadach i weselach i t. p.; fundusze swe zapi-
sał na kościoły; umarł 14 kwietnia r. 1649. Za jego. biskup-
stwa odebrano od lutrów i kalwinów kościoły: w Żejmach,
Swisłoczy, Iszkołdzie, Wawiorce, Wsielubiu, Mitawie, Goldyn-
dze i w Alszwangu; zbudowano zaś w Żyżmorach, Braszewi-
czach, Iwju, Opitołokach, Sielcu i Wołczynie *).

Jerzy Tysskiemcs (1650—1656), herbu Leliwa, wychowany
w zakładzie jezuitów przez protekcję swego stryja Jerzego,
jezuity, kanonik krakowski; od r. 1625 kustosz, a od r. 1627
biskup metonski i sufragan wileński, lubiony przez biskupa
Wołłowicza i przez niego wysłany był na synod Piotrkowski
w r. 1828. Po powrocie z synodu mianowany został bisku-

§em żmudzkim, gdzie gorliwością swoją i energją podniósł
ucha katolickiego. Naznaczony administratorem piltynskiej

») Acta cap. t. VIII—XII, Niesiecki, t IX, str. 437. Kotłubaj, Życie
Janueza Radziwiłła. Wilno, Witebsk 1859 r. nakł. Mindelson». Kościół
Zamkowy, cz. I, str. 111—127, cz. II, str. 52.
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djecezji przez papieża Urbana VIII, całą Kurlandję do swej
djecezji przyłączył i kościoły zabrane przez lutrów katolikom
wrócił. Roku 1645 brał udział w toruńskiem Colloquium
Charitativum, jako prezes teologów katolickich. Roku
1649 wyniesiony na biskupstwo wileńskie; na podane pun-
kty od kapituły obrażony nic nie odpowiedział; rotę jednak
przysięgi, przysłaną przez kapitułę, podpisał i według niej
przysięgę wykonał w czasie ingresu. Po wejściu na katedrę
podał kapitule warunki i punkty wkładając na nią pewne
obowiązki i wymagając rachunku z funduszów katedralnych
i duchownych; zarazem wprowadził czerwone togi dla człon-
ków kapituły, odnowił dach katedralny, załatwił spór kapi-
tuły z jezuitami o naznaczenie kapłana świeckiego na wi-
karego świętojańskiego, który od czasów biskupa Protasewi-
cza z grona świeckich kapłanów był wybierany przez kapi-
tułę; odtąd wybierał go rektor Akademji. Przy nim seminar-
jum djecezalne, dzięki zrzeczeniu się kierownictwa przez
jezuitów, przeszło pod bezpośredni zarząd biskupa i kapi-
tuły. W czasie jego rządów Wilno nawiedzonem zostało
morowem powietrzem; bunt zaś kozaczyzny, najście wojsk
cara Aleksego i napad Szwedów, zamieszaniem i klęskami
napełniły kraj cały. Nie brak było i zamieszek wewnętrz-
nych: hetman Radziwiłł Janusz najechał z kawalerją procesję,
tratując ludzi, co o mało nie wywołało bitwy; wojsko ucie-
miężało poborami. Gdy się biskup czuł zagrożonym od zbli-
żających się Tatarów i kozaków, zostawiając rządy jednemu
z kanoników, zabrał co droższe sprzęty ze sobą i wyjechał
do Prus. Tam, w Królewcu, obłożnie zachorowawszy, umarł
w r. 1656; był to biskup rozumny, uczony, pobożny i kazno-
dzieja wymowny ').

Jan Karol Dowgiałło Zawisza (1656—1661), herbu Płomień-
czyk, ród swój wyprowadza od Hawnula, rycerza z czasów
Jagiełły. Otrzymał wykształcenie za granicą, i wróciwszy stam-
tąd 1639 r. został kanonikiem, potem archidjakonem Wileń-
skim; w r. 1645 posłował od djecezji wileńskiej na Collo-
quium charitativum w Toruniu. W liście do kapituły król
Jan Kazimierz zalecając go na biskupstwo wileńskie po-
wiada, że on zajaśnieje tak zacnością rodu, jak i cnotami,
i nauką. W 1656 w czasie tułactwa kapituły wyniesiony
na biskupa wileńskiego. Konsekrowany w Częstochowie
1657 r. Brał udział w układach z Moskwą 1656 i 1658 г.;
jednak wskutek zamieszek w kraju nie mógł wstąpić na
katedrę. Zaziębiwszy się na konsekracji kościoła w Olszewie,
umarł roku 1661 w domu Brzostowskiego, referendarza W. Ks.

») Acta cap. t IX—XIII. Niesiecki, t. IX, atr. 179. Kościół Zamkowy
str. 128, cz. I.
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Litewskiego, pochowany w Rożanie, gdzie wówczas były prze-
chowywane zwłoki św. Kazimierza z obawy Szwedów. Był to
człowiek wielkiej świątobliwości; pomimo to jednak lata
młode, spędzone zagranicą, wytworzyły w nim chęć podróżo-
wania z opuszczeniem własnych obowiązków. Słynął z ka-
znodziejskiej wymowy, był prawie nieodłącznym towarzy-
szem Jana Kazimierza. Szczupłe swe fundusze zapisał kate-
drze i na odbudowanie kościoła w Oszmianie.

Jerzy Białosor (1661—1665), herbu Wieniawa, vir gentili-
tio splendore illustris—mówi o nim tenże król Jan Kazimierz
(acta 1661 r. 30 września), człowiek rozumny i przezorny,
polityk biegły, całem sercem ojczyźnie oddany, pan hojny
i troskliwy w ozdabianiu kościołów, przez co pozyskał wzglę-
dy Jana Kazimierza i kapituły wileńskiej. Roku 1649 został
proboszczem kaplicy św. Kazimierza; 1652 r. kustoszem
wileńskim. W czasie napadów szwedzkich i wojen ko-
zackich, jako kustosz katedry z podkustoszym ks. Za-
dzikiem wywiózł srebro katedralne z kaplicy św. Kazi-
mierza. Zostawszy biskupem po za djecezją, w czasie
swych podróży pojmany był przez Szwedów i kozaków; a
w końcu, uszedłszy rąk ich, wpadł w ręce zbuntowanego
wojska Rzeczypospolitej z powodu niewypłaty żołdu. Już
datkami, już podpisami ratował się od kozaków i Szwedów,
wojsku ojczystemu nie mając co dać, porwawszy złoty łań-
cuch rozdał. Później miał sprawę z kapitułą o roztrwonie-
nie funduszów kościelnych. Usprawiedliwił się w części ze
swych rozchodów, których wiele było poszło na korzyść
Jana Kazimierza. Odwdzięczając się za to król w r. 1658
naznaczył go biskupem smoleńskim, a po śmierci Zawiszy
wileńskim. Nie zaraz po obiorze objął katedrę, gdyż Wilno
zajęte było przez Moskwę i zniszczone przez szturmy i odpór.
Katedra była bez dachu i bez wież, sklepienie zapadłe, ołta-
rze zniszczone, pełną była trupów. Po ustąpieniu nieprzyja-
ciół, kapituła z pośród siebie wybrała członka do kierowa-
nia robotami przy odnawianiu katedry; środki zaś zbierano
ze składek z duchowieństwa i możnych panów, wiele kosztu
wyłożył i biskup Białozor. Do odnowionej katedry wniesiono
zwłoki św. Kazimierza, sprowadzone z Różany. W roku 1664
odbył biskup, w obecności króla, ingres na katedrę wileńską;
kiedy zaintonował „Te Deum", król upadł na kolana a z nim
i biskup; za ich zaś przykładem poszedł lud; wszystkich
przejęło rozrzewnienie i wdzięczność do Boga za wyratowa-
nie z tak ciężkiej niedoli; „Te Deum" ze łzami na kolanach
odśpiewano. W tymże dniu konsekrowano Kazimierza Paca
na biskupa smoleńskiego.

Zaraz po wstąpieniu na katedrę biskup Białozor zało-
żył w Workach pod Wilnem Kalwarję, czyli drózki Męki
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Pańskiej, na podziękowanie Panu Bogu za doznane miło-
sierdzie. Dobra Werki należały do stołu biskupiego; z tych
dóbr wydzielono 7 włók i na tem miejscu założono kościół
i stacje Męki Pańskiej. Za przykładem poprzedników wiele
majątków rozdał biskup w dożywocie drobnej szlachcie.
Smutny był widok kraju po klęsce: poniszczone wsie i za-
grody, miasta w ruinie, kościoły opuszczone i zrujnowane;
czego nie zniszczyła dłoń szwedzka i kozacka, dokonała dłoń
własnego żołnierstwa, poszukująca w rabunku resztek żołdu
sobie należnego, Biskup i kapituła okupywali się jak mogli
pieniędzmi, ochraniając lud i włoście sobie przynależne. Choć
krótko rządził, poświęceniem swem wdzięczność u Litwi-
nów po sobie zostawił. Dawano mu tytuł prymasa Litwy,
którego się zrzekł, widząc niechęć prymasa gnieźnieńskiego.
Umarł w Białej, w czasie sejmiku. Po jego śmierci kapitu-
ła wytoczyła proces synowcowi jego chorążemu upickiemu
Białozorowi, o niezwrócone przez biskupa srebro i klejnoty
stanęło na zgodzie. Chorąży ustąpił kapitule majątek biało-
zorowski Rubno x).

- Aleksander Sapieha (1666—1671), herbu Gozdawa. Wszedł
do kapituły wileńskiej jako kanonik r. 1650, dla wymowy
swojej był delegowanym do powinszowań biskupom i powi-
tania króla w r. 1554. W czasie najścia tułał się z kapitułą
w brzeskich i słonimskich okolicach. Od r. 1659 biskup
żmudzki; na wileńskie biskupstwo nominowany przez króla
i obrany przez kapitułę 1566 r. 24 maja, a w grudniu otrzy-
mał bulle przenoszące go na to biskupstwo. W na-
stępnym roku nowy pasterz przybył do Wilna i wydał
odezwę pasterską, zalecając duchowieństwu czujność
nad powierzoną trzodą; następnie wezwał djecezję do mo-
dłów za siebie, oraz powiadomił o wyborze pomocnika
w osobie biskupa Skuminowicza, sufraganą Białoruskiego.
Ogłaszając zawarcie pokoju z Moskwą, nakazał uroczyste mo-
dły; w trzeciej zaś odezwie wezwał dziekanów o zrobienie
spisu duchowieństwa, jako też i dowodów dokumentalnych
co do posiadania beneficjów i tytułów. W sierpniu r. 1668
odbył ingres swój na katedrę wileńską, z większą uroczy-
stością, aniżeli inni jego poprzednicy. Pochód zaczął się od
kościoła św. Józefa i Nikodema za Ostrą Bramą. Przy od-
głosie dzwonów i śpiewie „Salve Mater Poloni ae" ruszył ten
pochód uroczysty przez Ostrą Bramę; biskupa witali ojco-
wie miasta, dalej Grecy-dyzunici z ihumenem na czele. Była
to procesja wspaniała i niezwykła: najprzód szły cechy

') Acta cap. t. 12—H. Kościół Zamkowy, cz. I, str. 136—147, oz. II
str. 312. Encyklop. Pow. Orgelbr. t. 3, str. 403.
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z chorągwiami, za nimi kawalerja narodowa z dobytymi ra-
pirami, potem urzędnicy magistratu i rządowych instytucji,
dalej zakonnicy, kler świecki, duchowieństwo katedralne
w ornatach, po nich kapituły: Smoleńska, Żmudzka i Wi-
leńska; biskupi: Smoleński, sufragan Białoruski, opat troc-
kich benedyktynów. Na końcu szedł biskup Sapieha pod
złotym baldachimem, podtrzymywany pod ręce przez bisku-
pów żmudzkiego i unickiego. Po wstąpieniu na katedrę zwo-
łał synod w r. 1669, na którym postanowione były przepisy
względem obrzędów i obowiązków duchownych. Biskup ten
miał zatarg z królem Michałem o kandydaturę ks. Ossow-
skiego na kanonika; ulegając wreszcie woli króla, przyjął
tego księdza. Gdy z powodu tego biskup robił w liście kró-
lowi wymówki, otrzymał odeń list pełen monarszej łaskawo-
ści i obietnicę stosowania się do ustaw synodalnych. W są-
dach swoich biskup Sapieha był surowym, ale i miłosiernym;
karcił surowo i wyrzucał z godności duchownych, ale gdy
widział szczerą pokutę, umiał przebaczać i do łask powra-
cać. Powszechnie się utrzymuje, że za jego rządów po raz
pierwszy zaczęto w Wilnie drukować rubrycele; tymczasem
odnośna uchwała kapituły zapadła sede vacante, dnia 8 paź-
dziernika 1665 г., zalecająca wydrukowanie u jezuitów ru-
bryceli p. t. Ordo officii divini; za biskupa zaś Sapiehy
na synodzie dodano spis kościołów. Wtedy też wybudowano
kosztem Michała Paca kościół św. Apostołów Piotra i Pawła
na Antokolu, na wzór watykańskiego, z bogatą gipsatūrą 1
ornamentyką wewnątrz. Kościół ten po dziś dzień nie ma
sobie równego w kraju pod względem, ozdób gipsaturo-
wych. Biskup pomagał dominikanom do budowy kościoła
w Werkach, zbudował most na Wilji i powiększył seminar-
jum wileńskie, zatwierdził fundacje zakonne w Berezie Kar-
tuskiej, Nowogródku, Słonimie dla ks. jezuitów i w Sapie-
żynie dla bernardynów. Restauracji katedry jednak z powo-
du braku środków nie mógł dokonać. Żył hojnie, miłosier-
nym był dla biednych, zwano go ojcem ubogich; często do-
świadczał braku gotówki i zapytywał kapitułę, skąd wziąć
środki na restaurację kościoła. Miał pod swym zarządem
410 kościołów, dekanatów 25, oprócz wileńskiego. Za jego
rządów stanęły nowe kościoły w Birżach, Dywinie, Giełwa-
nach, Bielicy, Ławaryszkach, Twerczu, Żupranach, Między-
rzeczu (wołkowysk.). Umarł opłakiwany przez kapitułę
w r. 1671 dnia 22 maja—vir propter innatam naturae boni-
tatem longiori aevo dignissimus—mówią akta ł).

') Acta t. XII—XV, Encyklop. Pow. Orgelbr. t. XXII, str. 938. Nie-
siecki, t. VIII, str. 272.
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Mikołaj Stefan Pac (1672—1684), herbu Lilie. Chociaż
kapituła obrała Słupskiego, sufraganą Białoruskiego, męża
ze wszechmiar godnego stolicy wileńskiej; król jednak
wyniósł na tę stolicę ku zdumieniu kapituły Mikołaja Paca,
człowieka niemłodego i żonatego, zalecającego się tylko ro-
dem. Na świecie sprawował różne urzędy, w wojnie z koza-
kami odznaczył się męstwem, wymurował kościół w Cho-
roszczy, był bezdzietny, a żonie, wstępującej do klasztoru,
przeznaczył 20000 dukatów. W czasie naznaczenia na bi-
skupa już się był uwolnił od żony i miał niższe święcenie.
Kapituła uległa woli królewskiej i życzeniu nominata; przy-
jęła go naprzód do swego grona na kanonika dnia 10 łipca
1671 г., а 9 września obrała go na biskupa swego. Dla przy-
jęcia wyższych święceń i otrzymania potwierdzenia na bi-
skupstwo udaje się Pac w tymże roku do Rzymu; tam po
rekolekcjach i egzaminie wyświęcony na kapłana i zaszczy-
cony tytułami księcia watykanu, prałata papieskiego, kawa-
lera złotego krzyża Laterańskiego etc. Z początku stosunek
z kapitułą był zgodny i serdeczny. Gdy wrócił z Rzymu
w lipcu 1673 r. oddano mu administrację djecezji i dóbr
biskupich, oraz miejsce biskupie w katedrze. W tym czasie
przyszła smutna wieść o zdobyciu Kamieńca przez Turków,
a potem o śmierci króla. Pocieszony został biskup nominat
wieścią o zwycięstwie pod Chocimem. Tymczasem zbliżała
się burza zatargów jego z kapitułą, już z powodu, że był
on obcym wpośród swoich, już to z powodu funduszów, za
którymi obstawał prałat Żuchorski, człowiek dumny, śmiały i
mściwy, nie oglądający się ani na króla, ani na nuncjusza;
już to z powodu obustronnej dumy, nie chcącej uznać wza-
jemnych praw i przywilejów. Zatargi powstały dopiero
w maju 1674 roku, najprzód dochodzeniem wykrycia se-
kretu przed nominatem, stosunek jednak trwał pokojowy:
na 19 punktów sobie podanych przez kapitułę w koń-
cu maja w Warszawie, nominat odpowiedział przychylnie.
W maju następnego roku ofiarował do katedry drogocenne
aparaty, ozdoby i szczerozłoty kielich; ale się już teraz roz-
poczęły kwasy i nieporozumienia, rosnące z dnia na dzień.
W roku 1676 wytoczono przed nuncjuszem skargę na no-
minata przez kapitułę o opuszczenie katedralnego kościoła,
o nieprawne władanie funduszami stołowymi i wymagano
odebrania mu władzy duchownej itp. Na co nuncjusz w czę.
ści odpowiedział odmownie, a w części wymijająco; zawe-
zwał jednak Paca do siebie i radził mu, by się wytłumaczył
przed kapitułą. Kapituła jednak na wezwanie nominata
nie stawifa się; stąd wszczęły się nowe zatargi, które się
oparły aż o króla Jana III. Król Jan w liście swym do
kapituły nakłania ją do zgody i usunięcia zgorszenia; ale
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kapituła zwróciła się do papieża i przez swych posłów wstrzy-
mała bulłe konsekracyjne Paca na biskupa. Biskup, dowie-
dziawszy się o tem, nie widział innej drogi do otrzymania
pożądanej konsekracji, jak pojednanie się z kapitułą,
co się i stało, a kapituła swoją drogą cofnęła swe skargi.
Tu jednak zawichrzył sprawę stryjeczny brat biskupa Paca,
biskup żmudzki, Kazimierz Pac, ubiegający się o stolicę wi-
leńską. To wszystko ujemnie wpłynęło na zdrowie biskupa
nominata, wyjechał więc na kurację do Cieplic, a stamtąd
do Rzymu, gdzie wystarał się o prawo dalszych rządów
djecezji, ale konsekracji nie mógł uzyskać. Tymczasem ka-
pituła usunęła jego rządcę, a ustanowiła swego; biskup zaś
żmudzki zajął pałace biskupie w mieście i w Werkach, oraz
wszystkie dobra stołowe. Ks. Ossowski, rządca biskupi, za-
protestował; posypały się protesty wzajemne i zgorszenia;
kiedy zaś Pac wrócił z zagranicy, kapituła nie zgodziła się
uroczyście go przyjąć; wręczyła mu natomiast protest co
do zarządzania djecezją i obsypała nominata rozmaitymi za-
rzutami, na które on osobnym listem odpowiedział.

Po długich nareszcie utarczkach, udawszy się do Rzymu,
wyjednał sobie konsekrację, która się odbyła w r. 1682, a
z nią ustały wszelkie kłótnie i niezgody. W tymże
roku wydał list pasterski, zawierający przepisy, tyczące się
obyczajów i obowiązków duchowieństwa i wiernych, z powo-
du starości i nadwątlonego zdrowia, co lato przebywał w Cho-
roszczy. Pamiętał jednak o katedrze, której wiele aparatów
darował. Biskupom wileńskim zapisał swój pałac w War-
szawie, o którym mówiono: „Wart pałac Paca, a Pac pałaca";
pałac ten został potem sprzedany przez kapitułę na wypłace-
nie długów. Przeczuwając ś.mierć rychłą, pozałatwiał rachunki,
pojednał się z prałatem Żuchorskim; umarł, otrzymawszy
pocieszającą wieść o zwycięstwie pod Wiedniem, ze słowy:
„Teraz puszczasz, Panie, sługę twego w pokoju", dn. 8 maja
w r. 1684. Kapituła pogrzebem uroczystym i pamięcią w eg-
zekwiach uczciła go po śmierci ')•

Alexander Kotowicz (1685 — 1686), herbu Korczak, pocho-
dził ze znakomitego rodu na Litwie, w świecie różne urzędy
sprawował, na kanonika do kapituły wileńskiej przyjęty
w r. 1657 w Dereczynie, w czasie tułactwa kapituły; w roku
1661 został scholastykiem, wr. 1672 nominatem smoleńskim,
a w końcu, po śmierci Paca, wyniesiony na biskupstwo wi-
leńskie. Zaraz po ingresie ogłosił synod diecezjalny i tako-
wy odbył z kapitułą i proboszczami, radząc o potrzebach

') Acta t. XVI, XVII i XVIII. Ob. Listy pasterskie i kapituła. Paco-
wio. Wyd. Wolffa w Petersburgu u Suszczyńskiego, 1885 r„ str. 172- 186.
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Kościoła i ludu. Dla lepszego wykształcenia kapłanów spro-
wadził ks.ks. misjonarzy, nadając im fundusze z dóbr włas-
nych. Do tych funduszów ks. Radziwiłłowa ofiarowała plac
z ogrodami na pobudowanie kościoła, gdzie też misjonarze
wznieśli kościół Zbawiciela. Troszczył się biskup i o kate-
drę, zagrożone fundamenta kazał naprawić. Lubił otaczać się
przepychem, asystowało mu w uroczystości dwóch kanoni-
ków w dalmatykach, a dwóch w togach, wikarjusze w po-
pielicach z karmazynowem podszyciem. Umarł r. 1686,
30 listopada. Uczynił zapisy na katedrę i na misjonarzy ')•

Konstanty Kazimierz BrsostowsJci (1687—1722), herbu Strze-
mieńczyk, dzięki znaczeniu i stanowisku ojca, wyniesiony na
kanonika kapituły wileńskiej jeszcze w młodocianym wieku
w Rożannej, w czasie tułactwa 1661 r. Potem udał się na
kształcenie się do Rzymu i tam po 3 letnich studjach, otrzy-
mawszy stopień d-ra teologji i przepowiednię od Klemensa IX
„era magnus in patria tua", wyświęcony został na kapłana.
Powróciwszy z Rzymu, życzliwie przyjęty przez kapitułę,
posłował na sejmie w Grodnie w r. 1678, broniąc spraw i
dóbr katolików przeciwko lutrom. Wkrótce wyniesiony na
biskupstwo smoleńskie, a po śmierci Kotowicza jednogłoś-
nie wybrany na biskupa wileńskiego w 1687 roku. Wybór
kapituły znalazł uznanie królewskie i potwierdzenie StolicyApo-
stol. W jesieni tegoż roku odbył uroczysty ingres do katedry,
potem otrzymał listy od nuncjusza, aby się zajął popra-
wieniem obyczajów kleru. Na początku pasterzowania zajął
się odnowieniem katedry i poprawieniem warunków semi-
narjum, w którem było tylko 6 alumnów i to z herbowej
szlachty. Wkrótce po wstąpieniu na katedrę zawrzała walka
między biskupem a hetmanem Sapiehą o żołd z dóbr du-
chownych, od którego 'zwolnione były, a który dła świętego
spokoju wypłacono. Nie szło tu o zasadę, ale o prywatę.
Hetman, chcąc ugryźć biskupa, pozwolił swym żołnierzom,
iście po kozacku, gospodarować we włościach biskupich;
na skargi włościan, biskup chcąc ich uchronić przed znęca-
niem się żołdactwa, wyznaczył 14000 zł. rocznie, jako żołd
stały. Hetman przyjął; jednakże chorągwie tatarskie zosta-
wił na zimę w dobrach biskupich, za co biskup nie chciał
mu wypłacać żołdu; stąd najazd na dobra biskupie. Biskup
upominał hetmana. Gdy ten królowi obietnic danych
co do wynagrodzenia za straty biskupowi uczynione nie do-
trzymał i nowych gwałtów w dobrach biskupich się do-
puszczał, a z biskupa się natrząsał, za poradą kapituły zo-
stał przez biskupa wyklętym. Brawowano sobie w pałacu

') Acta t. XIII—XIX. Ob. Niesiocki, t. V, str. 329.
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z klątwy—„Hetman na wzgardę klątwy naAntokolu z armat
bić kazał".

Między duchowieństwem zrodziło się rozdwojenie: domi-
nikanie, bernardyni i kanonicy regularni, zależni od łaski
Sapiehów i ufni w swe przywileje, oparli się woli biskupa i
nie czytali klątwy w swych kościołach; biskup nie dopuścił
ich do uczestnictwa w procesjach krzyżowych, a w końcu,
widząc ich upór i sojusz z Sapiehami, kazał zamknąć ich
kościoły, a teologów uwięzić. Gorszy obrót sprawa wzięła, gdy
do zbuntowanych zakonników przyłączyli się i jezuici; posy-
pały się skargi do prowincjałów, prymasa i papieża. Inno-
centy XII prosił króla Jana o załagodzenie zatargu; król
wzywa do Warszawy biskupa i hetmana, wyznaczono ko-
misję do układów, stanęło na tera, że hetman spłaci 100000
zł. biskupowi za szkody wyrządzone i wycofa wojsko z dóbr
biskupich; biskup się zgodził, kapituła złożyła swe „veto",
gdyż jej nie załagodzono. Zgoda zerwana, biskup wspomożo-
ny przez kapitułę 400 talarami, udał się do Rzymu. Tam
na kolegjum kardynalskiem rozpatrzono sprawę, podano bi-
skupowi wskazówki, jak ma udzielać dóbr swych krajowi,
ale i bronić całości; a hetmanowi, proszącemu przez listy
0 zdjęcie klątwy, wskazano, aby bez pozwolenia sejmu i
króla nie najeżdżał dóbr duchownych; zakonnikom przysłano
surową admonicję za nieposłuszeństwo władzy djecezjalnej.
Gdy biskup powrócił do kraju, znalazł go pogrążonym w
smutku z powodu śmierci króla Jana. Ten cios bolesny ka-
zał zapomnieć o wszystkiem; serca zdjęte jednakową boleścią
łacniej się przejednały.

Po tej zgodzie biskup zajął się naprawieniem stanu
włościan i nabożeństwa w kościołach, działając energicznie.
W r. 1702 biskup, zabrawszy relikwie św. Kazimierza i skar-
biec ucieka przed najściem Szwedów, relikwie zostawia
w Częstochowie, sam zaś udaje się do Wrocławia i powraca
w roku następnym, przywożąc ciało św. Kazimierza. Powró-
ciwszy zajął się odnowieniem katedry z pomocą kapituły;
sprzyjał Augustowi II, od którego wiele łask doświadczył;
natomiast usuwał się od partji Leszczyńskiego. W r. 1705
przyjmował uroczyście Piotra Wielkiego kosztem własnym
1 kapituły. W czasie powstałych zamieszek w kraju znowu
zmuszony był uchodzić z Wilna i przebywać w Tylży; po-
wróciwszy do kraju, zapobiegał nędzy i głodowi, spowodo-
wanemu wojną. Dla uporządkowania spraw duchownych i
podniesienia ducha wiary w r. 1700 wystosował list paster-
ski, a w r. 1717 zwołał synod w Wilnie. Koronował obraz
M. B. Trockiej w r. 1818. To było koroną dzieł biskupa
Brzostowskiego, który dał początek wielu fundacjom; tak
pałac w Werkach, kościół z klasztorem w Tr^nopołu sam
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wystawił, pomagał dominikanom murować kościół w Kal-
warji i t . d.; sprowadził do Wilna ks.ks. pijarów; trynitarzom
oddał Trynopol. Zarzucają mu powszechnie śmierć Łyszczyń-
skiego; w tej jednak smutnej sprawie nie on jeden brał udział;
z urzędu swego, polegając na świadectwie jezuitów, podał go
na sąd sejmowy do Grodna, po zerwaniu którego Łyszczyń-
ski został skazany na śmierć na sejmie warszawskim 1689 r.
Rozpatrując całą działalność biskupa Brzostowskiego, widzi-
my nieraz, iż biskup posuwał surowość prawa do granic
ostatecznych i tym przyćmił w oczach wielu wielkość swoją
i niespożyte zasługi; ale też należy mieć na uwadze i stan
spółczesny i te nadużycia, do których się posuwali ścigani
jego karami awanturnicy, nietylko najeżdżający dobra du-
chowne, ale napastujący i kaleczący księży. W żadnym jed-
nak razie nie można mu odmówić wielkości zasług, jak to
czyni Bartoszewicz w Encyklopedji Orgelbranda t. IV. Umarł
w r. 1822, w Dąbrowie ').

Maciej Józef Ancuta (1722—1723), herbu Ancuta. Jeszcze
w roku 1695 za prezentą królewską wszedł on był do kapi-
tuły wileńskiej. W" czasie zatargu biskupa Brzostowskiego
z Sapiehą posłował do tegoż Sapiehy od biskupa i kapituły,
by złagodzić jego zaciętość i nawiązać zgodę; w r. 1710 zo-.
stał sufraganem wileńskim z tytułem biskupa Misjonopoli-
tańskiego, a od roku 1716, jako koadjutor cum futura suces-
sione, dopomagał w rządach djecezji biskupowi Brzostow-
skiemu. Był to mąż akuratny, pobożny, sumienny i praco-
wity, a zarazem ambitny, chciwy na urzędy i tytuły, do któ-
rych nieraz darł się przemocą. Mówiono o nim, iż: „rano
wstaje jak gospodarz: jako kapłan, mszę świętą odprawia,
i jako Polak pości soboty". W polityce trzymał się Sasa
i podpisał konferencję Sandomierską. Przestrzegał karności
między wikarjuszami katedralnymi, nakazując im wspólność
stołu i czytanie ksiąg nabożnych w czasie obiadu. Hojny
był na odnawianie kościołów; odbudował kościoły, po najściu
szwedzkiem zrujnowane, w majątkach kapitulnych: Swiran-
kach, Łabonarach, Malatach i Trokach i zaopatrzył je w or-
naty i sprzęty; a także kościoły w Sołotach i w Wilnie
św. Trójcy i Marji Magdaleny odnowienie swe i za-
opatrzenie w sprzęty jemu zawdzięczają. Zarządzał też fun-
duszami seminaryjskimi i rozpoczął w Nowogródku budowę

') Acta t. XIII—XXI. Pamiętniki Matuszewicza 1.1, str. 22; Solerani
tas Coronationis B. M. V. etc. Vilnae typis S. Jesu 1719, Kościół Zamkow5
cz. I, 170 — 192; cz. II, str. 124. Encyklop. Pow. Orgelbr. t, IV, str. 48y
i 17 str. 769. Sapiehowie t. II str. 180, wyd. Wólfa w Petersburgu u Su-
Bzczyńskiego. Podrqczna Encyklop. kościelna t. V, str. 192. Sierzputowski.
Próby Reformy Politycznej. Warszawa 19Ó5, Ob. Dodatki i wyjaśnienia.
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kościoła, ale kapituła*od.jąwszy od niego zarząd powierzyła
je Zuchorskiemu. Po śmierci Brzostowskiego objął rządy
-djecezji dnia 22 października 1722 roku. Nie czekając bulli
z Rzymu, udał się do Warszawy w celu wypełnienia sena-
torskiej przysięgi, powracając z Warszawy 18 stycz. 1723 г.,
tknięty apopleksją, umarł wprzód, niż bulle z Rzymu przy-
szły. Zostawił wielkie bogactwa bratu swemu, sufr. Jerzemu x).

Karol Piotr PancerzyńsU (1724 — 1630), herbu Trza-
ska. Po Ancucie przez rok cały rządził djecezją biskup Aga-
teńskiGosiewski; kapituła niezadowolona z jego rządów, obrała
na biskupa djecezjalnego członka swego, biskupa smoleń-
skiego Pancerzyńskiego. Przyjęty do kapituły 1697 roku jako
kanonik. Acz wiekiem stary, gorliwym był o chwałę Bożą
i o sprawowanie się duchowieństwa; charakter miał ujmu-
jący; ale zarazem był stały i dzielny w sprawach Kościoła
i ojczyzny; co było bardzo na czasie, gdyż wojny i rozmi-
łowanie się w zbytkach wytworzyły obojętność religijną,
tak wpośród świeckich, jak i duchownych. Pomimo najlep-
szych chęci, siły mu nie dopisywały; nie mógł przeto wszy-
stkiemu zaradzić. Seminarjum było w opłakanym stanie;
uczyło się w nim zaledwie 7 kleryków i to próżniaków,
a zresztą i nędznie uposażonych i kierowanych; kapituła
starała się o poprawę stanu seminarjum, ale wszystko się
rozbijało o zaufanie biskupa względem regensa Włodzi-
mierskiėgo, który, będąc człowiekiem pobożnym i uczonym,
więcej się jednak interesował swemi beneficjami, niż spra-
wami seminarjum. Zamierzał biskup zwołać synod, ale
śmierć nagła w r. 1729 przerwała jego życie. W 1726 r. 29
maja ogłosił listem pasterskim jubileusz 4 tygodniowy;
w liście tym zaleca modły o pokój, uproszenie deszczu i za
swoje zdrowie 3).

Michał Zieńkowicz (1730 — 1762), herbu Siostrzeniec,
mąż z rodu znakomitego, nieustraszony i olbrzymich
zasług; w Kościele. Urodził ' się w Drohickiej ziemi,
w r. 1699 został kanonikiem wileńskim, a w roku 1717 su-
fraganem; żmudzkim. Kiedy w czasie wojen i morowej za-
razy wszyscy dostojnicy opuszczali Wilno, on, jako kanonik
kapituły, pozostawał na straży dóbr kościelnych i dusz ludz-
kich, czyniąc posługi umierającym. Po śmierci Pancerzyń-
skiego, w roku 1780 był obrany przez kapitułę na biskupa
wileńskiego; wstąpił na stolicę wileńską, jako 60-letni sta-
rzec, ale pełen siły i ducha kapłańskiego; zaczął rządy swoje

') Acta t. XXII. Niesiecki t. II, str. 28. Encyklop. pow. Orgelbmnda
t. I, str. 757.

») Acta tom XXII - XXIV. Encyklop. Orgelbranda t. XX, etr. 311.
Niesiecki t. VII, 242.
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od skrupulatnego zwiedzania djecezji. Rozterki panujące
z powodu elekcji po śmierci Augusta II zmusiły go, jako
sprzymierzeńca Leszczyńskiego, do ucieczki z kraju; powró-
cił w roku 1736. Do pomocy w rządach zawezwał prałata
sufraganą Józefa Sapiehę. Po ustąpieniu wojsk nieprzyjaz-
nych, wrzała ciągła walka obywatelska; wciągano do niej
i księży, powstały kłótnie, zwady, najazdy; pieniactwo roz-
winęło się na dobre między bracią-szlachtą, a i zakony dały
się porwać w wir ogólnego zamieszania, którym ani biskup,
ani Król, ani papież zaradzić nie mogli. Na" domiar złego
kapituła sprzeciwiała się biskupowi co do praw sufraganą
žmudzkiego Horajna na archidjakonję wileńską; wiele stąd
powstało kłótni, które się oparły o króla i papieża, a któ-
rym towarzyszyły długoletnie zbrojne najazdy na dobra ar-
chidjakońskie; w końcu zamieszki te powiększone zostały
przez zatargi jezuitów z pijarami. Skromny zakon pijarów,
w roku 1723 sprowadzony do Wilna, zaczął od kazań,' ogól-
nie lubianych w katedrze; powoli wzrósł w uznaniu i sławie
dobrych nauczycieli, otrzymywał hojne zapisy i fundusze.
Nie poprzestając na kaznodziejstwie, pijarzy zaczęli zakła-
dać szkoły nie tylko niższe, ale i wyższe; tem obudzili nie-
chęć przeciwko sobie jezuitów, i chociaż sprawę swoją pi-
jarzy wygrywali w Rzymie, zawsze przegrywali wobec
króla, i szkoły ich ostatecznie zostały zamknięte w roku
i74l-ym.

Jakby karząc swawolę możnych, zesłał Bóg na Litwę
mór i pożar na Wilno w r. 1737 i 1748. Zgorzało 10 kościo-
łów, między tymi i kościół św. Jana z kolegjum i domami
przyległymi, oraz 1500 domów. W r. L743 biskup uroczyście
wizytował katedrę, którą potem w znacznej części własnym
funduszem restaurował, zapisując testamentem na dach mie-
dziany 10000 dukatów. Nadto zbudował murowany kościół
św. Nikodema i fundował tam altarję; także zbudował ko-
ściół w Kiewklach, nadając mu dobra Rogowszczyznę. Za
jego też staraniem stanął kościół w Ławaryszkach, utwo-
rzono parafję w Bobtach nad Niewiażą. Kierunek semina-
rjum oddał sprowadzonym z Warszawy Bartolomitom, po-
większył też fundusze ks.ks. emerytów. W r. 1744 zwołał
synod djecezalny, który zagaił w słowach wzniosłych
a rzewnych, nawołując duchowieństwo do gorliwości i roz-
tropności w służbie Bożej; takiemiż słowy i zakończył,
wskazując kapłanom potrzebę cnót kapłańskich. W r. 1750
uroczyście koronował obraz cudowny M. B. św. Michalskiej;
w roku 1751 obchodził jubileusz e-miesięczny w Wilnie i po
całej djecezji, w roku 1755 konsekrował swego synowea,
Tomasza Zieńkowicza na sufraganą. Umarł pełen cnót i /,n-
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sług w roku 1762; zapisał znaczne sumy na odnowienie ka-
tedry, na utrzymanie kościołów i szpitalów 1).

Ignacy Jakób książę MassalsM (1762 — 1794), z książąt
Ruskich herbu Massalski, syn Michała, kasztelana wileń-
skiego. W młodym wieku do stanu duchownego sposobiony
15-letnim młodzieńcem, za staraniem ojca, otrzymał stalle
w kapitule wileńskiej. Wysłany na studja do Rzymu, po
czteroletnim tam pobycie otrzymał stopień doktora teologji
i filozofji, za napisanie rozprawy: „De yraecipuis Ecclesiae
Romanae placitis", oprócz tego wystudjował za granicą grun-
townie literaturę francuską. Po powrocie do kraju, został
zaszczycony godnościami świeckiemi i duchownemi: więc pi-
sarstwem i referendarstwem litewskiem, probostwem rożań-
skiem, i kanonją warszawską, i po śmierci koadju-
tora biskupa Józefa Sapiehy, w roku 1755, został prepo-
zytem kapituły wileńskiej, wreszcie po śmierci biskupa
Zieńkowicza otrzymał biskupstwo wileńskie. Nie odrazu
jednak spadło nań to dostojeństwo; gdyż o biskupstwo wi-
leńskie ubiegał się biskup żmudzki Tyszkiewicz. Śmierć
tego ostatniego usunęła ostatnią przed Massalskim prze-
szkodę. Jakoż otrzymawszy pożądaną stolicę, jeszcze przed
konsekracją odbył uroczysty wjazd do Wilna. Magnaci w ka-
retach wyjechali drogą Ostrobramską, aż za miasto, na jego
przywitanie. W procesji ingresowej obok duchowieństwa
wzięli udział wszyscy wybitniejsi mężowie z hetmanem Ra-
dziwiłłem na czele. Baldachim nieśli dworzanie biskupi;
przed biskupem zaś niesiono srebrny krzyż i miecz; gdyż
biskupi wileńscy, od Taborą, mieli prawo miecza. Na drodze
witali biskupa bazyljanie i władyka prawosławny mową ła-
cińską, potem jezuici oraz inne zakony, nareszcie Akademja
i kapituła. Nazajutrz po ingresie odbyła się konsekracja.
Konsekratorem był biskup Horajn, asystentami biskup To-
masz Zieńkowicz, sufragan wileński, i Żółkowski, sufragan
białoruski 3).

Pod taką dobrą wróżbą zaczynało się biskupstwo Mas-
salskiego. W rzeczy samej był to mąż wybitny pod każdym
względem. Jako pan skoligacony z najmocniejszymi, jako
senator oddany na usługi ojczyzny, jako biskup troskliwy
administrator, gorliwy o chwałę Bożą i dobro ludu pasterz,
imponujący wszystkim gruntowną nauką. Zdawało się, iż
bęuzie mężem opatrznościowym na te wyjątkowe czasy,
w których przebłyski wały wprawdzie promyki odrodzenia,

' ; Лс-ia rup. (. XX—XXVIF. Kościół Zamkowy cz. I, eter. 1»3—26
« . II, utr. 130. Kncyklop. Pow. Orgelbr. t. XXVIII, str. 610.

a) Mdtuezewicr, t. Ill, etr. 109.
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oświaty i rządów rozumnych; ukazywały się jednak zara-
zem i groźne chmury przyszłych klęsk i upadku. Jako pa-
sterz, Massalski okiem troskliwem objął potrzeby olbrzymiej
djecezji, i już to zasięgając rady duchowieństwa, już współ-
działając z komisjami wojewódzkiemi, czynną okazywał po-
moc w sprawach djecezji. Troskliwość jego, poczynając od
seminarjum, katedry i szkółek, rozciągała się aż do chałup
wiejskich, aż do utrzymania w porządku dróg ł). Potrzebu-
jąc do pomocy ludzi uzdolnionych, poszukiwał ich z pil-
nością i wynosił; do takich należą: Bohusz, Pilchowski, Stroj-
nowski, kaznodzieja Karpowicz i architekt Gucewicz. Prawda,
spotykały go w tym wyborze nieraz i zawody, jak z Sie-
strzencewiczem, Kossakowskim i Toczyłowskim; tem się
jednak nie zrażał. Chcąc dać djecezji kapłanów światłych,
powołał kapitułę do udziału w podniesieniu seminarjum,
które dla pomnożonej liczby alumnów (przeszło 30) przeniósł
z dawnego domu Radziwiłłowskiego do ustąpionych przez
Komisję Edukacyjną murów św. Ignacego. Zachęcał też ple-
banów do rozpowszechniania szkółek parafjalnych i szpitali.
Zapobiegając zaś żebractwu i bigoterji, „kłusującej" po od-
pustach, wydał rozporządzenie pełne praktycznych uwag
i przepisów. Starał się też obudzić prawdziwą pobożność
wśród wiernych, przez podniesienie zewnętrznej wspania-
łości nabożeństw kościelnych. W tym też celu najuroczyściej
obchodził jubileusz w r. 1776, oraz urządził w całej djecezji
misje. To samo miał na celu i w korespondencjach swych z du-
chowieństwem, starał się zawsze każdego natchnąć i umacniać
swym duchem apostolskim; podobnie i w listach pasterskich,
pełnych namaszczenia i wiedzy ewangielicznej, chciałby cały
lud sobie powierzony podnieść do Boga.

Wrodzony mu rozum dyktował, iż odrodzenie djecezji
stać się może tylko przy prawidłowem pasterstwie; zapro-
wadza więc ścisły porządek w kurji biskupiej i konsystorzu.
Ustanowił 4 konsystorze prowincjonalne: w Trokach, Grod-
nie, Słucku i na Białej Rusi; które jednak nie przyniosły
pożytku, ale służyły do podniecenia ambicji i zamieszania
w prawidłowem załatwianiu spraw duchownych; zostały
przeto zwinięte; oprócz białoruskiego, który przetrwał do
utworzenia djecezji mohylowskiej, jak to można czytać
w życiorysie biskupa Towiańskiego niżej podanym J). Roz-

!) Kalinka, t. I, str. 532. Sejm Czteroletni.
a) Biskup Józef Kossakowski wydał uniwersał dnia 2fi czerwca

1775 roku do duchowieństwa województwa trockiego, t. j . dekanatów:
trockiogo, olwickiego, kowieńskiego, siomnońskiogo, witkomiorskiego i ku-
piskiego, oznajmując o ewern wyniesieniu na biskupa cynneńskiego i ofi-
cjała jeneralnego trockiego, oraz wikarjuessu in bpirituulibus i zalecając, by



syła wizytatorów po djecezji; każda parafja zostaje opisana
najszczegółowiej pod względem ekonomicznym, etnograficz-
nym i topograficznym; najmniejsza nawet kapliczka, naj-
uboższa szkółka i szpital parafjalny wciągnięte zostały do
wizyt. Zachowane po dziś dzień, acz defektowe niestety,
w archiwum konsystorskiem, księgi kurji biskupiej, wizyty
i wiadomości za rządów Massalskiego sporządzone, najchlub-
niejszem są świadectwem o jego sercu pasterskiem i rozumie
politycznym. Jako senator nie mógł zawsze rezydować
w Wilnie, często dla zdrowia i dla swych interesów musiał
wyjeżdżać za granicę, w sufraganach zaś swych Siestrzence-
wiczu i Kossakowskim nie pomocników, ale intrygantów zna-
lazł; dla zapobieżenia więc nadużyciom ustanowił na pro-
wincji 15 egzaminatorów prosynodalnych, a w r. 1789 admi-
nistrację duchowną w Wilnie z członków kapituły. Do składu ad-
ministracji wchodzili członkowie kapituły ks. ks. Piotr To-
czyłowski, biskup bellineński, Nikodem Puzyna, infułat gie-
ranoński, Jan Nepom. Kossakowski, Ignacy Houwalt; potem
Kruszewski i Pilchowski. Prezydentem był Toczyłowski,
a inni pisali się administratorami. Sekretarzem był ks. Win-
centy Mikucki, a potem Mikołaj Tomaszewski. Postanowie-
nia swoje zapisywali do ksiąg oddzielnych, które się prze-
chowały w archiwum konsystorskiem od roku 1790—1795.

Egzaminatorami posynodalnymi biskup naznaczył: ks.ks.
Bukatego, kanclerza diecezjalnego, Dłuskiego, pisarza kurji
biskupiej, Kalińskiego, misjonarza, i proboszczów: Puciłow-
skiego — podbrzeskiego, Niewiarowicza — świrskiego, Wil-
dziewicza — dusiackiego, Łostowskiego — ikaźnieńskiego,
Wiszniewskiego — mereckiego, Koca — kuźnickiego, Frąc-
kiewicza — kowieńskiego, Waraksę — bartnickiego, Cheł-
chowskiego — nowogródzkiego, Skoczyńskiego — strubnic-
kiego, Godlewskiego — knyszyńskiego i Klimaszewskiego —
kalinowskiego. Acta t. 31, rok 1787. Dodajmy do tego jego
hojność i ofiarność, chęć usłużenia każdemu, w końcu serce
ojcowskie względem ubogich i „chłopków", których otaczał
troskliwością i chronił od wyzysku; a przekonamy się, dla-
czego to Wilno, choć nieraz sarkało na wady swego Pa-
sterza, pokochało go jednak, jak ojca.

Wad tych nie brak było Massalskiemu. Wrodzona
wielkopańska próżność i ubieganie się o tytuły, przyczyniły
mu nieprzyjaciół (Radziwiłłowie); skłonność do przepychu,
marnotrawstwo, zaufanie ślepe zausznikom i służalcom, do-

odtąd nie zwracano SIQ do zwierzchności i konsystorza wileńskiego; ale
do niego, огвг zapowiada, żo będzie wyznaczony dzień do kreowania ofi-
cjalistów do konsystorza trockiego. Uniwersał drukowany. (Ze zbiorów pry-
watnych).

8
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prowadziły go do ruiny olbrzymiej rodowej fortuny, do dania
okazji do posądzeń o nadużycie grosza publicznego, w końcu
zaś popchnęło go w objęcia ludzi, widzących w wyuzdanej
swobodzie i libacjach zbawienie ojczyzny; — wszystko zaś
zgotowało mu śmierć tragiczną. Nosząc się z zamiarem wy-
niesienia swego rodu, po wstąpieniu na katedrę wileńską,
zamyślił urządzić dla siebie pałace i katedrę z największym
przepychem. Czynił zabiegi o wyniesienie wileńskiej stolicy
do godności arcybiskupiej, a konfederacja litewska w roku
1764 pochwaliła to i przyrzekła swe poparcie w Rzymie;
a gdy to wskutek przejść niepomyślnych w kraju zawiodło,
starał się przynajmniej dla siebie o kapelusz kardynalski za
pośrednictwem dworu francuskiego. Aby podnieść sławę
swego nazwiska, buduje pałace w Wilnie i Werkach, odbu-
dowywa katedrę, płyną do skarbca biskupiego ogromne fun-
dusze z rodowych majątków, z biskupstwa wileńskiego, da-
jącego pół miljona złotych polsk., z zapisu biskupa Zieńko-
wicza, i z ofiar kapituły. Niestety, zarząd kasy złożył w ręce
ludzi nie zawsze godnych zaufania, jak naprz. Toczyłowski,
przytem życie kosztowne, najczęściej poza domem, wyczer-
pały fundusze. Nad dobrami rodowemi biskupa zawisła se-
kwestracja i eksdywizje; zaczęto przebąkiwać o nadużyciu
przez biskupa 300,000 złoty polsk., z kasy Komisji Eduka-
cyjnej, której był prezesem.

Próżność jednak i niezwyciężona jakaś namiętność wy-
niesienia rodu parła biskupa dalej; dla zapewnienia Werek
swej rodzinie wchodzi w układy я kapitułą o zamianę ich
na własne dobra rodowe Niemenczyn z dopłatą za zrujno-
wany dawniejszy pałac biskupi w Werkach 100,000 złoty
polsk. Kapituła, mając na względzie, iż Werki były dogod-
niejszą rezydencją, aniżeli Niemenczyn, a szczególniej prawo
„de non alienandis bonis", długo się opierała tej zamianie;
w końcu zawarła intercyzę z biskupem przed sądem Grodz-
kim w roku 1780 na tę zamianę z warunkiem, iż Stolica
Apostolska na nią się zgodzi, a biskup dokończy restauracji
katedry własnymi funduszami. Ostatecznie jednak interesu
tego nie ukończono, albowiem w r. 1793 kapituła tłumaczy
się, iż nie może przystać na zamianę, gdyż dobra biskupie
rodowe są zasekwestrowane przez wierzycieli i niema in-
dultu od Stolicy Apostolskiej. Certując się o doczesność
i prywatę, biskup i kapituła nagabywali ciągle nuncjusza
i to wtenczas, gdy sprawy publiczne powinny były całko-
wicie zająć umysły kierowników ludu. Szkaradny nepotyzm
duchowny przyczynia zawsze najboleśniejsze rany społe-
czeństwu i przyćmiewa najwybitniejszych dostojników. To
też nie zważając na cnoty i zasługi Massalskiego, pisarze
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nasi odsądzają go od „czci i wiary" Ł), i zaliczają go do
rzędu złodziei grosza publicznego.

Trudno rzeczywiście wyjść czysto ze sprawy roztrwo-
nienia funduszów z kasy Komisji, której się było prezesem;
ale i stawić Massalskiego w rzędzie złodziei jest za surowe,
tak pod względem stosunku jego do tych funduszów, jak
i udziału, i pożytku z przywłaszczenia. Najprzód fundusze
pojezuickie należały wprost do Kościoła i mogły być rozporzą-
dzane przez Stolicę Apostolską i miejscowego biskupa. Że
się stało inaczej, że Komisja i magistrat miasta Wilna za-
bierały fundusze duchowne bez żadnego oglądania się na
ustawy kościelne — to była rzecz ich poglądów i interesu;
ale że te poglądy i interesy nie mogły pozbawiać biskupa
prawa do funduszów kościelnych, to znowuż jasne. Panowie
zabrali miljony, porobili fortuny, „czynili symulacyjne da-
rowizny dóbr pojezuickich, pobierając pożyczki do własnej
kieszeni", lub obracając fundusze na własność, oni też i za-
służyli sobie na odpowiednią nazwę; na Massalskiego spada
wina roztrwonienia 300,000 złp., które mogłyby stanowić
fortunę dla chudopachołka, ale nie dla Massalskiego, mają-
cego półmiljonowy dochód z biskupstwa i krociowe dochody
z majątków rodowych. Panowie z Komisji przekazali kro-
ciowe fortuny swym sukcesorom — Massalski do miljona
wyszafował na katedrę i 800,000 ofiarował na wojsko, nadto
pierwszy z biskupów na sejmie zrezygnował z posiadania
dóbr biskupich za 100,000 pensji, poczynił hojne darowizny
na rzecz edukacji narodowej 3); a więc chyba wczwórnasób
wynagrodził straty Rzeczypospolitej, które się zapewne stały
dzięki łapczywości jego skarbników. W końcu nie trzeba
i tego zapominać, że fundusze jezuickie były obciążone licz-
nemi obligacjami, które biskup przyjął na siebie i na swe
duchowieństwo, otrzymując wzamian mury św. Kazimierza
i św. Ignacego, które Komisji na nic się nie zdały i dla
duchowieństwa niewielki pożytek przyniosły. Nikt nie od-
mówi Massalskiemu gorliwości pasterskiej i miłości kraju
ojczystego: listy jego pasterskie przekonać mogą najwięk-
szych sceptyków 3).

Słowa jego, wypowiedziane w liście pasterskim z r. 1789
na wyjeździe z djecezji do Warszawy na sejm, iż „bez cnoty
i obyczajów, bez podległości prawom, bez uznania Boga naj-
wyższego, żadne układy nie uczynią narodów szczęśliwymi"
i ton listów pasterskich pisanych z sejmu wykazują w nim
wiarę gruntowną i głęboką, nie dopuszczającą wyzbycia się

ł) liieliński. Uniwersytet Wileński, t. I, atr. 218. s) Bieliński, t. 1,
str. Kitf. Korzon. Dzieje Wewnqtrss., t. IV, atr. 261, 323. s) Ob. Listy paster.
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zasad czci i wiary: i co stąd wynika, rozmyślnego sięgania
po cudzą własność. Niżej podane streszczenia listów paster-
skich Massalskiego rzucają nań światło, jako na pasterza
bogobojnego i wysoce kulturalnego. Gdy magnaci pobierali
żołd od państw ościennych i pisali się na liście żołdaków,
Massalskiego tam nie spotykamy1). Jeżeli się chwycił Tar-
gowicy — może, razem z innymi politykami, widział w niej
ratunek ojczyzny; zresztą przejścia tak niezwykłe i prze-
wroty stargały jego zdrowie i podkopały siły umysłowe;
w roku 1792 piszą o nim jako „niemającym już dawnego
znaczenia, i słabym na umyśle". Nad znękanym starcem
65 letnim zdrada i ślepe uprzedzenie wykonały doraźny świę-
tokradzki dekret. Nikomuby zapewne na myśl nie przyszło,
tak okrutnie rozprawiać się z Massalskim; bo nikt w nim tak
wielkiego przestępstwa nie widział, by miał gardło dać. Roz-
prawił się z nim motłoch uliczny pod kierunkiem Konopki.
Kościuszko płakał, dowiedziawszy się o tej zbrodni, iż bez sądu
stracono pasterza; sam Hugo Kołłątaj potępia ten.czyn zbrod-
niczy. Umarł tedy biskup Massalski 28 czerwca 1794 r. powie-
szony w Warszawie. Ciało ubitego pasterza kanonik Kiełpsz
sprowadził z Warszawy ze zwłokami Kossakowskiego w lu-
tym 1795 roku. Wilno uczciło go żalem prawdziwym i łzami;
likwidacją funduszów zajęli się sukcesorowie i kapituła2).

Po przyłączeniu Litwy do Rosji zawahały się losy wi-
leńskiej djecezji. Kapituła, dowiedziawszy się o śmierci
swego biskupa, nie wybrała wikarjusza, jak należy przy-
puszczać, gdyż akta milczą; ale rządziła djecezjąjako admi-
nistracja duchowna, przez biskupa ustanowiona, skłoniona
przez nowy rząd do tego. Tak przynajmniej tłumaczy się ka-
pituła przed nuncjuszem Littą na list jego z dnia 14 marsa
1795 г., w którym, wyrzucając nielegalność kolegjalnych
rządów, nakazuje kapitule akta tego zarządu, dla uniknienia
zgorszenia na przyszłość, zniszczyć i wybrać wikarjusza
gieneralnego. Zgodnie z wolą nuncjusza wybrany został dnia
12 czerwca tegoż roku prałat Dawid Pilchowshi, jako wika-
rjusz in spiritualibus. Dobra zaś biskupie według rozporzą-
dzenia Repnina, zakomunikowanego przez gienerała Kno-
rynga, dnia i kwietnia tegoż roku oddane pod zarząd kapi-
tuły. Rządził Pilchowski przeszło 6 miesięcy. W roku 1796

») Kalinka 1. c, str. 324. ') Smoleński. Ostatni rok sejmu wielkiego,
str. 369. Acta cap. t. XXVI—XXXIV. Tokarz powiada: „Wutfers padł
ofiarą zemsty prywatnej, podobnie jak i Massalski, do którego przyczepiło
się paru szlachty mozyrskioj". Ostatnie lata Hugona Kołłątaja 1.1., Htr. 108.
Krakow. Akad. Um. 1905 r. Korzon, Dzieje wewnętrzne t. IV, str. 201, :)2.'i.
Tenże, Kościuszko. Wydanie 2-gie. Kraków, str. 379.
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dnia 19/8 stycznia otrzymał od jenerała Tormasowa 2000 rb.
z,podziękowaniem za rządy „bywszej djecezji wileńskiej".
W czasie swych krótkich rządów Pilchowski wydał list pa-
sterski o kaznodziejstwie. Przyłączoną tedy została djecezja
wileńska do inflanckiej. Właściwie chciano ją przemianować
na inflancką ze stolicą biskupią w Wilnie; ale gdy na to się
nie zgodził biskup Jan Kossakowski i na tych warunkach,
nie przyjął rządów djecezji wileńskiej, nastąpiły układy ze
Stolicą Apostolską, skutkiem których został biskupem wileń-
skim; a djecezja jego przyłączona do wileńskiej jako sufra-
ganja. (Archiwum watykańskie).

Jan Nepomucen Kossakowshi (1796—1888), herbu Korwin.
Wszedł do kapituły jako koadjutor kustosza; od r. 1794 biskup
inflancki a potem'wileński. Zanim jednak wstąpił na stolicę
biskupią, musiał przebywać w Grodnie z woli imperatorowej,
przy księciu Repninie w celu urządzenia spraw duchownych
i rozgraniczenia djecezji. Przez ciąg tego czasu, do podwład-
nego duchowieństwa odnosił się przez listy, dając rozmaite
wskazówki co do obowiązków parafjalnycb. W 1798 roku,
14 października odprawił uroczysty ingres na stolicę bisku-
pią. O godzinie 10 rano, w kościele św. Kazimierza spotkała
kapituła z duchowieństwem biskupa. W procesji do kościoła
św. Jana wzięli udział obywatele, magistrat i cechy; przed
kościołem akademickim powitał biskupa ks. Gołański w imie-
niu senatu akademickiego, u progu kościoła w imieniu kapi-
tuły przemówił prał. Połubiński. Po przyjęciu homagjum bi-
skup „miał do ludu czułą i przenikającą homilję z gorliwo-
ścią prawdziwie apostolską, tchnącą słodyczą wymowy
i świętą pierwiastkowych nauczycielów Kościoła prostotą;
w której wyłożywszy należną dla Najwyższej Zwierzchności
z religji posłuszeństwa powinność, jako zastępczej władzy
Boskiej na ziemi, przytoczył Pawła św. Naukę światłą, który
wszelaką władzę mieniąo być od Boga na szczęśliwość
świata, nakazuje onej podległość z najszlachetniejszej su-
mienia pobudki" '). Ingres odbył się w kościele św. Jana,
gdyż restauracja katedry nie była jeszcze ukończona; do-
piero po przybyciu do Wilna zajął się biskup jej dokończe-
niem. Z braku funduszów pociągnięto spadkobierców Mas-
salskiego i Kossakowskiego do rozrachunku drogą sądową
z otrzymanych w ten sposób kilkuset tysięcy złp., oraz ze
składek kapituły i z ofiar dobroczyńców dokończono restau-
racji.

Pracując nad odnowieniem katedry biskup śledził
sprawy religijne w djecezji; a ponieważ kaznodziejstwo

•) Acta cap. 1798 r. 14 paldz.
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wiele do życzenia pozostawiało, gdyż składano je na klery-
ków i wikarjuszów; biskup, będąc sam kaznodzieją i często
każąc w katedrze, nalegał na wyższe duchowieństwo, aby
nie zaniedbywało kaznodziejstwa, niższym zaś radził, ażeby
unikali czytania kazań, ale w słowach prostych i zrozumia-
łych wykładali słuchaczom prawdy wiary. W 1799 r. biskup
wizytował powiaty Brzeski, Kobryński i Prużański. W Wy-
sokiem Litewskiem ustanowił sufraganem brzeskim biskupa
sydyneńskiego, Kłokockiego, potwierdzając jego kolegjatę
z 12 kanonikami i seminarjum, z kilkunastu kleryków zło-
żonem i dając mu zarząd tej prowincji. W r. 1800 wizytuje
Kurlandję, przyłączoną do djecezji wileńskiej, podzieliwszy
ją zaś na dwa dekanaty; rządy jej zlecił sufr. Adamowi Kossa-
kowskiemu wraz z seminarjum iłłuksztańskiem. W r. 1797
przenosi wileńskie seminarjum z murów św. Ignacego do
św. Jerzego. Liczba kleryków w seminarjum dochodziła
wtedy od 40—50. Biskup obostrzył karność alumnów, wy-
starał się o zatwierdzenie funduszów, zapisanych na semi-
narjum w majątkach i pieniądzach (do 14000 rb.). Za jego
czasów dobra biskupie przeszły do rządu, który miał spłacać
12000 rb. rocznej tenuty; utworzono w Petersburgu kolegjum,
przekształcono konsystorz, zaprowadzono kalendarz Juljański:
od 12 listopada 1799 r. zaczęto liczyć 1-szy dzień t. m.J).
W 1802 r. biskup wyjechał za granicę dla poratowania
zdrowia a rządy zostawił infułatowi Puzynie.

Pod jego nieobecność kurator Czartoryjski z rektorem
Strój no wskim zabrali probostwo św. Kazimierza, 4 kanonje
od kapituły i 10 parafji na rzecz uniwersytetu. Nie mogąc
otrzymać zwrotu, biskup wytargował chociaż pensje na
utrzymanie kościołów zagarniętych i nabożeństwa w kaplicy
św. Kazimierza, oraz zatrzymał bezpośredni zarząd nad se-
minarjum djecezjalnem dla siebie. Ustępując wymaganiom
Uniwersytetu, pozwolił umieścić 50 medyków po klasztorach
i dać im z funduszów klasztornych utrzymanie. Współczując
nędzy ludzkiej, przyczynił się wiele do założenia szpitala
św. Jakóba na Łukiszkach w roku 1799, przy kościele tegoż
imienia, i zachęcał proboszczów do budowy szpitala przy
każdej parafji. Biskup ten należał do grona założycieli Do-
broczynności wileńskiej, myślał też o założeniu instytutu
dla głuchoniemych, wspierał nadto kościoły ubogie, rozpo-
wszechniał oświatę ludu za pomocą słowa i druku, powo-
łując do tego misjonarzy. Dla księży był przystępny j pou-
fały, chętnie korespondując z nimi. W roku 1808 udaf się
znowu za granicę na kurację do Baden, poruczając rządy

') Kronika Hemardynów Wileń. ks. Ш. 7м zbiorów piywatn.
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na czas nieobecności prał. Dłuskiemu, i tam umarł 26 sier-
pnia tegoż roku. Zapisał kościołowi katedralnemu część
swego mienia na egzekwie za swoją duszę; 20000 zip.
na altarję w kaplicy katedralnej świętego Jana Nepomu-
cena; z procentów od tego kapitału utrzymać się miał kaz-
nodzieja, nadto przeznaczył 2000 złp. na wikarjuszów ka-
tedralnych. Zmarły zostawił po sobie kazania drukowane na
uroczystość św. Kazimierza: o miłosierdziu, o miłości ojczyzny,
o uległości ku przełożonym i inne; bibljotekę ofiarował na
seminarjum ł).

O śmierci biskupa Kossakowskiego uwiadomił kapitułę
towarzyszący mu kanonik Wojciech Kossakovvski, zanim ta
wiadomość przyszła do Wilna upłynęło więcej miesiąca
czasu. Po otrzymaniu listu kapituła natychmiast wybrała na
wikarjusza gieneralnego „sede vacante" członka swego in-
fułata gieranońskiego Puzynę i o tym wyborze powiadomiła
kolegjum oraz metropolitę Siestrzencewicza. W odpowiedzi
metropolita w liście nader ugrzecznionym i pełnym kadzi-
deł tak dla kapituły, jak i dla Puzyny, w sposób mocno na-
ciągnięty, dowodzi, iż wybór kapituły był nieważny z po-
wodu opuszczenia 8 dniowego terminu po śmierci biskupa
Kossakowskiego: i, że po tym czasie prawo wyboru przechodzi
do niego; a więc wybiera i naznacza prałata scholastyka
Hieronima StrojnowsMego. Kapituła nie przyjęła wyboru,
tłumacząc się przed Siestrzencewiczem, iż w żaden sposób
w ciągu 8 dni nie mogła się dowiedzieć o śmierci biskupa
dla wielkiej odległości, i że po otrzymaniu pierwszej wiado-
mości natychmiast obrała swego wikarjusza. Tłumaczenie to
nic nie pomogło; rządcą wileńskiej djecezji został Strojnow-
ski, aż do swej śmierci w r. 1815. Podczas swych rządów
dla djecezji zasług żadnych nie położył.

Hieronim Strzemień SłrojnowsM (1808—1815). Dostojnik ten
przyszedł na świat 1752 r. na Wołyniu, z rodziców stanu
szlacheckiego, początkowe nauki pobierał u ks.ks. pijarów,
do których zgromadzenia wstąpił w r. 1768. W naukach
odznaczał się niezwykłemi zdolnościami; po ukończeniu nauk
wykładał z początku w szkołach miejscowych matematykę,
logikę i metafizykę, a potem w warszawskim konwikcie
szlacheckim był profesorem prawa natury, politycznego na-
rodów i ekonomji politycznej. W r. 1781 Komisja Eduka-
cyjna poruczyła mu katedrę prawa natury w Akademji wi-

' ) Aota cap. t. XXXI—XXXVIII. Kwartalnik teologiczny. Zeszyt I,
rok 1904. Raporty Kossakowskiego do Kolegjum w Petersburgu; akta bi-
skupie od 1798—1808 r. w areli, konsystorskiem. Encykiop. pow. Or^elbr.
t. XV, etr. (We. Bieliriski. Uniwersytet Wilort. t. I, str. 220. Krnkow 1899.
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leńskiej. Jako profesor Akademji i prefekt instytutu nauczy-
cielskiego udał się wraz z uczniami swymi do'Krakowa dla
studjów i po dwu latach . wrócił do Wilna ze stopniem d-ra
teologji i obojga praw. Szukając ulgi w cierpieniach piersio-
wych udał się następnie na południe, zwiedził Włochy, po-
znał Rzym, nabył tam gruntownej znajomości arcydzieł
sztuki, został członkiem Akademji nauk we Florencji. W ro-
ku 1787, powróciwszy do kraju przeszedł za dyspensą pa-
pieską ze zgromadzenia pijarów do kleru świeckiego, został
proboszczem w Korcu na Wołyniu i kanonikiem kapituły
kijowskiej, nie opuszczając katedry profesorskiej w Wilnie.

Za prace w Komisji do ułożenia kodeksu cywilnego zo-
stał nagrodzony przez Stanisława Augusta medalem „Me-
rentibus"; liczył się przytem członkiem Komisji Edukacyj-
nej i prezesem trybunału litewskiego w kole duchownem.
W roku 1797 otrzymał probostwo Świętojańskie w Wilnie,
a przedtem jeszcze w r. 1795 za staraniem Józefa Łopaciń-
skiego, biskupa trypolitańskiego, scholastyka, jako jego koad-
jutor zaliczonym został do kapituły Wileńskiej; mianowano
go rektorem Szkoły Głównej — byłej akademji. Jako rektor
współdziałał z Czartoryjskim w zaborze dóbr kościelnych
na rzecz Akademji, a gdy Jezuici otrzymali wyrok powró-
cenia do swych zakładów naukowych w Wilnie, Strojnowski
zaniósł do cesarza Pawła I prośbę, aby Szkołę Główną wi-
leńską utrzymać pod zarządem świeckim. Prośba została
uwieńczoną pomyślnym skutkiem dla Strojnowskiego, i on
sam wezwany został do Petersburga, jako rzecznik i doradca
w sprawie zakładów naukowych na Litwie. Tam Szkoła
Główna przemianowaną została na Uniwersytet, który otrzy-
mał sankcję Monarszą w r. 1803, pod zarządem ministra
i kuratora okręgu. Strojnowski dostał nominację na sufra-
ganję Łucka i otrzymał stalle prałata scholastyka w Wilnie;
został członkiem wielu towarzystw uczonych. Na urzędzie
rektora pozostawał jeszcze lat 3 i podniósł Uniwersytet pod
względem naukowym i ekonomicznym do wysokiego stopnia
powagi i znaczenia w całym kraju; obok tego założył i pod-
trzymał t. zw. Seminarjum Główne. W roku 1806 złożył
urząd rektorski, zoetał konsekrowanym na biskupa sufra-
ganą Łuckiego i wkrótce wysłanym do kolegjum Petersbur-
skiego, jako delegat Łucki, w roku zaś 1808 naznaczony
rządcą Wileńskiej djecezji, do Wilna jednak nie przyjeżdżał
aż do roku 1814. Kapituła z powodu jego nieobecności wy-
brała prowizorycznego in spiritualibus rządcę Puzynę i o tem
mu zakomunikowała. Strojnowski tem się mocno obraził i, na-
znaczając od siebie zastępcę prałata Wołczackiego, pisał do
kapituły dnia 9 stycznia 1809 г.: —„Jestem z łaski Najwyż-
szego w dobrym zdrowiu, przytomny na umyśle i zmysłach,
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pod najłaskawszym rządem cieszę się zupełną cywilną wol-
nością; mieszkam nie za granicą, lecz w stolicy państwa
роД okiem Monarchy, ministrów, senatu i duchownego kole-
gjum, w którem zasiadając, pełnię obowiązki „czlena".

Pełnił tedy obowiązki „czlena" w kolegjum i projekto-
wał podnieść tę instytucję do godności „collegium episcopo-
rum"; skończyło się jednak na projektach. Dopiero w roku
1814, we wrześniu został prekonizowany na biskupstwo
wileńskie, a w grudniu przybył do Wilna i uczestniczył na
sesji kapitulnej, ingres odłożył na wiosnę. Jakoż rzeczy-
wiście w maju roku 1815, przebywając w folwarku świętojań-
skim Elnokumpiu, gotował się do uroczystego ingresu na
stolicę wileńską; ale zapadł na jakąś gorączkę i w przede-
dniu uroczystości życie zakończył. Nic prawie nie uczynił
dla djecezji jako biskup, gdyż zdała od niej był i więcej
sobie cenił stanowisko rektora i „czlena", aniżeli biskupstwo;
więcej dbał o uniwersytet i seminarjum główne, aniżeli
o religijny stan Kościoła; wiedzę przyrodniczą przekładał
nad studja teologiczne. Z prac jego literackich pozostały:
i) Nauka prawa natury politycznego narodów i ekonomji
politycznej, I wyd. w Wilnie 1785 г., ostatnie w Warszawie
1805 г.; 2) Mowa przy rozpoczęciu dwuletniego kursu prawa
przyrodzonego, Wilno 1769 г.; 3) Mowa z okoliczności usta-
wy rządowej 1791 r. w Wilnie; 4) Mowa przy ofiarowaniu
królowi Stanisławowi dzieła: „Nauka prawa natury", Wilno
1797 г.; 5) Mowa na obchód koronacji cesarza Aleksandra I,
Wilno roku 1801; 6) Mowa przy rozpoczęciu lekcji prawa
w gimnazjum wołyńskiem, Warszawa 1806 г.; kilka dzieł
w rękopisach: Układ procedury sądowej na Litwie; Projekt
kwalifikacji do urzędów publicznych 1). Po śmierci Strój now-
skiego kapituła obrała wikarjuszem infułata Puzynę, biskupa
satalijskiego, sufraganą wileńskiego i akta wyborów prze-
słała metropolicie Siestrzencewiczowi. Dopiero w maju 1816 r.
odpowiedział Siestrzencewicz listem pełnym grzeczności z do-
daniem ukazu cesarskiego z dnia 16 maja, o naznaczeniu
swem „być nadal rządzącym djecezją wileńską, aż nie na-
stąpi inne rozporządzenie", z zachowaniem godności i przy-
wilejów metropolity. Rządził tedy Siestrzencewicz djecezją
wileńską, aż do zgonu swego w roku 1826 przez zastępców,
członków kapituły wileńskiej. Rządy jego niczem się nie
naznaczyły, a ciężar pasterstwa spoczął na barkach prałata
Kundzicza oraz kapituły; sam metropolita nosił się z myślą

ł) Acta cap. t. XXXII—XLVII, Bieliński. Uniwersytet Wileński t. III,
8 *'• Wizerunki, pocsset nowy, 2, t. 5, 15 i 16. Encyklopedia powszechna
Orgelbranda t. XXIV.
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zostania prymasem litewskim. Z rozporządzeń djecezalnych
znany tylko: List pasterski z dnia 24 listopada 1825 г.,
w którym wyjaśnia warunki odpustu jubileuszowego; prze-
pis co do odbywania egzaminów konkursowych z roku 1816.
opublikowany przez konsystorz i ogłoszenie klątwy papie-
skiej na masonów.

Dowiedziawszy się o śmierci Siestrzencewicza, kapituła
przystąpiła do wyborów wikarjusza gieneralnego, sede va-
cante; z 11 głosujących 6 głosów padło na dawnego wikar-
jusza gieneralnego metropolity, oficjała konsystorza, prałata
Mikuckiego, 4 na prałata Pusłowskiego i na 1 prałata Kłągie-
wicza. Mikucki tedy został obranym. "Wybór ten został
aprobowany w lutym 1827 r. przez motropolitę mohylow-
skiego Cieciszowskiego. Jednak w listopadzie tegoż roku
ukaz cesarski zamianował rządzącym djecezją wileńską sa-
mego Cieciszowskiego, który w czasie swych krótkotrwałych
rządów przez zastępców, ogłosił przez gieneralnego oficjała
konsystorza, Mikuckiego, dwie odezwy do duchowieństwa:
l-a nakazuje poszczególne wizyty kościołów i parafji, 2-a za-
leca dziekanom czuwać nad obyczajami duchowieństwa
i samym dawać przykład dobry podwładnym. Wizytę ta-
kową zlecił odbywać członkom kapituły. W kwietniu 1828 r.
powołano na rządzącego djecezją wileńską nominata sufra-
ganą wileńskiego Kłągiewicza ')•

Andrzej-Benedykt Kłągiewicz, ur. się w Inflantach, po-
czątkowe nauki pobierał w Iłłukszcie, celując pilnością, zdol-
nościami i obyczajami. Rodzice możnych uczni powierzali
mu kierownictwo swych dzieci; po ukończeniu nauk w Aka-
demji wileńskiej ze stopniem magistra filozofji i teologji,
w roku 1799 przyjął święcenie kapłańskie, był następnie
nauczycielem w szkole Kroskiej, potem profesorem, kape-
lanem; a w końcu i regiensem seminarjum głównego.
W 1815 r. Kłągiewicz otrzymał doktorat teologji, w r. 1819
wszedł do kapituły wileńskiej jako kanonik, przytem był
proboszczem najprzód worniańskim, a potem świętojańskim
w Wilnie; w roku 1828 dnia 23 kwietnia został rządcą dje-
cezji i nominatem sufraganem wileńskim, a w r. 1830 kon-
sekrowanym na biskupa chryzonopolitańskiego. Był to mąż
wybitnych cnót i zdolności, zjednał sobie umysły i serca
jako profesor, a jako rządca i biskup obudził ku sobie mi-
łość i poszanowanie; gdyż, jak powiada mówca nad grobem
jego: „nie ślepe igrzysko losu, nie przypadkowa świetność
urodzenia, nie bogactwo, nabyte od przodKów, utorowały mu
drogę do najpierwszych godności w kraju naszym: podstawą

') Acta cap. t. 52. Encyklopodja powszechna Orgelbrnmła t. V, atr. OCH).
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jego powodzeń była własna zasługa, praca szczera i su-
mienna gorliwość w dopełnieniu przyjętych na się obo-
wiązków: one to zjednały mu ludzi, a czyste i nieustanne
chęci ku dobrym i szlachetnym celom oraz dążenie ku we-
wnętrznemu udoskonaleniu zjednały mu błogosławieństwo
niebios, iż stanął wreszcie jak światło na świeczniku pań-
skim" *). Stojąc na świeczniku troszczył się o podniesienie
obyczajów duchowieństwa i ludu wiernego, zapobiegał przez
modły i środki zaradcze grasującej cholerze, uspakajał
wzburzone umysły i zamieszki w roku 1830—1831; w tymże
roku, z powodu wstawiennictwa u jenerała Chrapowickiego
za pokrzywdzonymi srodze przez kozaków i pobitymi w ko-
ściele oszmiańskim, dominikańskim, obywatelami Oszmiany,
skazany na wygnanie opuścił był djecezję w czerwcu i po-
wrócony został w czerwcu 1832 roku. W czasie jego nie-
obecności djecezją zarządzał konsystorz. Energiczną a bo-
gobojną ręką wziąwszy rządy djecezji, wiele chwastów wy-
plenił z pośród duchowieństwa, zdemoralizowanego przez ty-
loletnią nieobecność biskupa djecezalnego.

W ściganiu występków nie oglądał się na osoby. W ka-
pitule wileńskiej był podówczas niejaki Łabuński; człowiek
ten starał się dostać do kapituły jeszcze za biskupa Jana
Kossakowskiego; gdy biskup odmawiał, pisał na niego de-
lacje do ministerjum. W końcu przecież otrzymał pożądaną
stalle, nadto probostwo Puńskie oraz nominację na sufra-
ganję żytomierską. Teraz sądził się być wyższym ponad
wszelkie prawo, popuścił tedy sobie cugli, siedząc w Pu-
niach. Posypały się skargi, kapituła napominała, ale bez
skutku; dopiero Kłągiewicz przeciął nadużycia, oddając go
pod sąd konsystorski i usuwając od ołtarza przez postano-
wienie kapituły 3). Cały szereg listów Kłągiewicza do du-
chowieństwa, poczynając od r. 1828 aż do końca, świadczy
o jego troskliwości, zarówno o duchowieństwo, jak i co do
potrzeb duchownych i cielesnych ludu. Słowa jego, gdzie
mówi zgodnie z prawem i duchem Kościoła, nacechowane są
gruntowną znajomością i namaszczeniem pasterskiem. Jeżeli
zaś w niektórych odezwach widzimy rozmijanie się z zasadni-
czemi ustawami prawa kanonicznego, w części należy to
przypisać okolicznościom wtedy panującym i chęci ratowa-
nia tego, co się da uratować. Troszcząc się o stan moralny
djecezji, nie zapominał o zdobieniu kościołów; za jego też
rządów odnowiono kaplice katedralne, nadto wiele hojnych
ofiar uczynił na rzecz katedry. 1889 r. został biskupem wil.8).

*) Pamiętnik Religijno-moralny t. IV, str.555. Mowasufr. Cywińsklego.
*) Raporty Kossakowskiego t. c Acta cap. z r. 1828.
s) Acta я r. 1839, str. 191.
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Ingres jego na stolicę biskupią w części przypomniał
dawne wieki. Dnia 29 czerwca 1841 r. procesja ruszyła z kościoła
Franciszkańskiego do katedralnego. Przed procesją przemawiał
biskup do ludu ó zasługach Franciszkanów. Na czele procesji
szły cechy miasta, potem bractwa z chorągwiami, zgromadze-
nia zakonne, kler w komżach, 50 par kapłanów w ornatach, 50 par
djakonów i subdjakonów w dalmatykach; dwaj kapłani z reli-
kwjami śś. Stanisława i Kazimierza, prałat Krakowski z bullą
papieską, kapituła w togach i nakoniec biskup w asyście ar-
chidjakona i kanoników honorowych. Przy kościele św. Jana
witał biskupa przemową w imieniu Akademji kanonik Fijał-
kowski. W katedrze po zwykłych ceremonjach ingresowych
sumę celebrował biskup Cywiński, przemowę miał sam bi-
skup; na ingresie byli obecni wojenny i cywilny gubernato-
rzy, marszałek szlachty i inni urzędnicy cywilni i wojskowi;
zgromadzenie ludu było tak liczne, iż kadedra ledwo '/* część
ludu mogła pomieścić. Tak świetnie zaczęte dni pasterstwa
skończyły się rychłą śmiercią Pasterza. Często zapadał był
na zdrowiu, w r. 1830 jeździł do wód; ostatnie lata swego
życia poświęcił bogomyślności, gotował się na śmierć z wzo-
rową pobożnością, tknięty apopleksją dokonał dni swoich
w 76 roku życia, a trzecim swego biskupstwa, 27 grudnia ').

Po śmierci Kłągiewicza rządził djecezją biskup sufra-
gan trocki Jan Cywiński, herbu Puchała. Ur. się w roku
1772 w Kuźmiczach, wparafji kobylnickiej; ochrzczony z wody
przez parochaogr.; w 13 lat potem uzupełnił chrzest paroch
cerkwi holubickiej. Po ukończeniu szkół wstąpił do Misjo-
narzy, po wyświęceniu się na kapłana w r. 1795 był w se-
minarjum djecezalnem wileńskiem profesorem filozofji, śpie-
wów i obrzędów przez lat 22, a przez lat 8 inspektorem.
Zwolniony ze zgromadzenia Misjonarzy dyspensą wizytatora
Pohla, został w 1811 r. przez Strój no wskiego wyniesiony na
kanonika, a w roku 1813 na prałata; zasiadał w konsystorzu
jako oficjał przy Siestrzencewiczu i Kłągiewiczu przez lat
16; był doradcą i wykonawcą woli biskupów od Kossakow-
skiego aż do Kłągiewicza. W akademji połockiej w r. 1818
uzyskał stopień d-ra teologji i prawa. Po śmierci sufraganą
trockiego Kundzicza, w r. 1838 zajął jego miejsce; w sierp-
niu r. 1841 otrzymał sakrę biskupią z tytułem biskupa Del-
koneńskiego in partib.

Był to mąż prawdziwie apostolski, w pracy i posłudze
pasterskiej niestrudzony, dał dowody niezbite serca i troskli-
wości ojcowskiej, a zarazem bystrości umysłu i sprężystości

!) Wizerunki, 2 рос/., nowy t. XV i XXIV. Acta cap. t. L—LVIII.
;ieliński, Uniwersytet Wileii. t. II, str. 540—554. Acta konsystorskie г г.
• m n i f) I 1

B i e l i ,
1828-1841.
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ducha. Za krótkich swych rządów wiele położył trudu i prze-
niósł przeciwności. Przy nim zwiniętą została Akademja i
przeniesiona do Petersburga; w roku 1842 majątki duchowne
ostatecznie przeszły na rzecz skarbu; seminarjum djece-
zalne otrzymało nowy statut, który po długim oporze przy-
jął w r. 1845. Załatwiając tak poważne sprawy, cały wylany
był na wsparcie cierpiącej ludzkości, — pełen był prostoty
chrześcijańskiej, przystępny i miły dla wszystkich. Szczodro-
bliwy za życia nie zapomniał o ubogich przy śmierci. W te-
stamencie uwolnił włościan i dworskich od poddaństwa,
umniejszył pańszczyznę i czynsz о 7з na majątkach: Kuźmi-
•czach, Kowarsku, Lebiedziewie i Motykach; zapisał 200 rb.
rocznie do kasy włościańskiej na wsparcie podupadłych wie-
śniaków, na nauczanie religji, czytania i pisania; ustanowił
fundusz przy szkołach wileńskich na 12 chłopców i tyleż
dziewczynek i na 2 alumnów przy seminarjum wileńskiem;
podźwignął w części zrujnowany przez utratę majątków ka-
pitulnych, fundusz refekcyjny dla kapituły i wikarjuszów
katedralnych za prezencję itp.; z duchowieństwem obchodził
się jak ojciec z dziećmi. To też powszechnie opłakiwano
zgon jego; um. 1846 r. 17 listopada l). Po biskupie Cywińskim
kapituła obrała znaczną większością głosów na wikarjusza
gieneralnego prał. prób. Antoniego Fijałkowskiego i o wybo-
rze zakomunikowała kolegjum, na co kolegjum odpowiedziało,
iż ukazem cesarskim z d. 24 listopada rządzącym wileńską dje-
cezją mianowany został członek kolegjum, prałat Wacław
Żyliński.

Wacław Żyliński (1846—1858). Dostojnik ten urodził się
w r. 1803, w rodowym majątku Niedzingach, parafji i po-
wiatu trockiego. Początkowe nauki pobierał w Wilnie, do
seminarjum wstąpił w Mińsku; ukończył nauki ze stopniem
magistra teologji w sem. główn. W 1826 r. przyjął święce-
nie kapłańskie, następnie był profesorem, potem regiensem
seminarjum mińskiego w r. 1829; wyniesiony do godności
kanonika kapituły mińskiej, przez biskupa Lipskiego wy-
słany został do kolegjum jako delegat. W roku 1832 za sta-
raniem biskupa Kłągiewicza przeniósł się do djecezji wileń-
skiej, przyjęty następnie do kapituły w godności prałata,
spełniał w kolegjum obowiązki delegata wileńskiej djecezji,
a obok tego był proboszczem w Maltańskiej kaplicy, oraz
nauczycielem w szkółce siestrzencewiczowskiej. Wreszcie
w 1844 r. został członkiem kolegjum. Zostawszy rządcą die-
cezji wileńskiej, w lipcu 1848 r. był prekonizowany na bi-

ł) Act» ciłp. t. XXXIX — LVIII. Acta konsystorskie i biskupia
1841—1846 r. Wizerunki, poez. nowy 2 N. 21, 151?. Encyklop. pow. Orgelbr.
t. 6 str. 112. — 1843 r. liczbq kanoników zredukowano do 8.
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skupa wileńskiego, a dnia 5 grudnia t. r. konsekrowany,
ingres odbył w styczniu roku następnego z kościoła św. Jana,
wobec licznego kleru, władz cywilnych i tłumów ludu.

Po objęciu stolicy wystosował list do kapituły, wyka-
zując potrzebę podniesienia uroczystości i powagi nabożeń-
stwa w katedrze; aby zaś podnieść ilość zmniejszoną kano-
ników kapituły, powiększył ich liczbę о в t. zw. kanoników
honorowych, z prawem noszenia mantoletów i rokiet i zastę-
powania członków w celebrach przy wielkim ołtarzu, ile
razy będą proszeni. Nowy pasterz objął czujnem okiem po-
trzeby djecezji, a energiczną dłonią ujął jej ster; nie-
zmordowanym był w pracy, nie folgował innym, ciągle pra-
wie wizytował djecezję. Pokonsekrował 30 kościołów, w wielu
parafjach pozakładał nowe. Niedzingi wyniósł do rzędu pa-
rafjalnych kościołów. Serce jego przejęte było • miłością po-
wierzonej sobie owczarni, a chociaż nieraz surowo karał
nadużycia; nie pochodziło to z poczucia okrucieństwa, ale
z gorliwości o decorum domus Dei. Podniosłość jego szlachet-
nych uczuć przejawia się w jego listach pasterskich, a szcze-
gólniej, w liście, wydanym 1854 r. w październiku. W jednym
z tych listów złagodził nieco dość surowy przepis Kłągiewi-
cza o unikaniu stosunków ze świeckimi, pozwalając na przy-
stojne stanowi kapłańskiemu stosunki i udział nawet w roz-
rywkach, nie ubliżających stanowi kapłańskiemu; a to w celu
ściślejszego zadzierzgnięcia węzłów między kapłanami i lu-
dem wiernym. W roku 1855 akta kapitulne notują,— nieby-
wały wypadek domorosłego sekciarstwa na Litwie. Niejaki
Maraert Zajączkowski, ogłosiwszy się posłańcem Bożym, na-
tchnionym przez Ducha św., zaczął po swojemu tłumaczyć
zasady wiary, zbierać słabe niewiasty i pod przysięgą wy-
magać od nich posłuszeństwa sobie jako mistrzowi, nie słu-
chać kapłanów i spowiedników. Biskup rozpatrzenie tej
sprawy poruczył kapitule. Zapewne, że wkrótce znikł sek-
ciarz, a z nim i jego działalność, bo w aktach nic o nim nie
spotykamy. Dnia 27 października 1856 r. biskup Żyliński
naznaczonym został na stolicę arcybiskupią mohylowską, na
prośby jednak kapituły ') rządził djecezją wileńską jeszcze
do września 1858 r. Po wyniesieniu Krasińskiego na stolicę
wileńską pożegnał kapitułę listem pasterskim w lutym 1859 r.
Umarł w Petersburgu 1863 r. w kwietniu, pogrzebiony w Nie-
dzingach.

Adam-Stanisław Krasiński, ur. w 1810 r. na Wołyniu,
we wsi Wełniczach, nad Styrem, w powiecie dubieńskim.

') Acta t. LVII i LVIII. Akt. uroczystego wstąpienia na katedro, bisku-
pią wileńską J. W. Wacława Zylińtkiego. Wilno, Marcinowskiego 1849. Akta
konsystorskie od r. 1846.—1859. Przegląd Katolicki z r. 180.'!, str. 310.
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Początkowo się kształcił u Ks.ks. bazyljanów w Huszczy
i u pijarów w Międzyrzeczu Koreckim. W 1830 r. wstąpił
do zgromadzenia pijarów i został wysłany do seminarjum
głównego wileńskiego, które ukończył ze stopniem magistra
teologji w 1839 r. i w tymże roku został wyświęcony przez
biskupa Kłągiewicza na kapłana. Po dwuletnim pobycie w Wil-
nie, ks.ks. pijarzy wysłali go na nauczyciela do szkółki sie-
strzencewiczowskiej w Petersburgu; wróciwszy zaś stamtąd
do Wilna został kaznodzieją. katedralnym i proboszczem
w Giedrojciach. Za biskupa Żylińskiego w r. 1853 wprowa-
dzony do* kapituły wileńskiej i przez nią wysłany na dele-
gata do kolegjum. Tam ks. Krasiński pozostawał aż do wy-
niesienia swego na biskupstwo wileńskie, na które został
prekonizowany w 1858 r. 15/27 września. Jako biskup od-
znaczył się szczególniejszą troskliwością o podniesienie
nauki wśród duchowieństwa. W tym celu w seminarjum dje-
cezalnem przedłużył kurs nauk, a liczbę alumnów, powię-
kszył. Dobudował też nowy gmach dla kleryków, wyjednaw-
szy na to u rządu potrzebne fundusze. Baczne też oko zwró-
cił na kler parafjalny, raz po raz wydawał doń okólniki,
w których wzywał do akuratnego wypełnienia obowiązków
kapłańskich wogóle, do gorliwego opowiadania słowa Bożego
i do czuwania nad moralnym stanem parafjan, w szczegól-
ności zaś do wprowadzania trzeźwości między ludem. Lubił
też się otaczać uczonymi, bez względu na ich przekonania;
urządzał wieczory czwartkowe u siebie dla literatów. Paste-
rzował w Wilnie tylko trzy lata.

Usunięty z djecezji, rządy djecezją poruczył prałatowi
Józefowi Bowkiewiczowi; był to mąż wielkiej pobożności i sło-
dyczy charakteru, a w stosunkach z ludźmi szczery i łatwo-
wierny. Dobrocią swoją wiele serc ukoił i uspokoił umysły
skołatane; niestety wskutek swej łatwowierności nieraz dał
się w pole wyprowadzić. Za jego rządów zmarli członkowie
kapituły Markiewicz, Zyszkowski i Menuė; do kapituły zaś
dostali się księża: Niemeksza, Żyliński i Tupalski, z początku
jako nadetatowi; a potem, nie patrząc już na kolej, w miarę
wymierania prałatów, pozajmowali ich miejsca i odtąd stale
przewodniczyli w kapitule. Po śmierci Bowkiewicza w 1866 r.
w maju, z dawnych członków żyli prałaci: Ważyński (w Pe-
tersburgu), Herburt i Kozłowski (w Kolegjum), kanonicy Lud-
wik Zdanowicz i Lipnicki (w Bijsku). Otóż w tym składzie
członkowie kapituły, obecni w Wilnie, jeszcze za życia bi-
skupa Krasińskiego, jakoby wybrali na rządcę djecezji Pio-
tra Żylińskiego. 0 wyborze tym nie powiadomiono Stolicy
Apost. Żyliński rządził djeceąją faktycznie do roku 1888,
przyjąwszy nadto w r. 1869 zarząd djecezji mińskiej.
W 1888 r. udał się na kurację za granicę i do Rzymu na
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rekolekcje za swe rządy; po powrocie stamtąd zakończył
życie w pokucie i zapomnieniu w r. 1887; niektórzy nawet
twierdzili, iż dostał obłędu. Nie obłęd to był jednak, bo gdy
po przymusowym wyjeździe biskupa Hryniewickiego kapi-
tuła wezwała Żylińskiego na wybory, ku zdumieniu wszyst-
kich zaprotestował przeciwko tym wyborom i tem wpłynął
na ich unicestwienie. Często pod koniec życia powtarzał, iż
święte prawa Kościoła zachowywać należy.

Biskup Krasiński 1883 r. przeniół się do Krakowa i tam,
mając lat 81, dokonał żywota swego w r. 1891. Z prac jego
literackich pozostały: 1) Gramatyka polska dla sziół mniejszych;
2) Utwory w Noworoczniku literackim; 3) 4 hymny, ofiarowane
pap. Leonowi XIII; 4) Prawo kanoniczne dla duchowieństwa pa-
rafialnego; 5) Słownik synonimów polskich. Dokonał też wielu
przekładów: 1) „Droga do nieba11, kardynała Bony; 2) „O sztuce
rymotwórczej Horacego; 3) Przejrzane i poprawione tłumaczenie
historji kościelnej Alzoga i 4) Pieśni o pólku Igora. Pozostały
w rękopisach (częścią drukowanych w „Homiletyce"): Homilje
niedzielne, a także i mowy pogrzebowe ').

W. roku 1883 na godność biskupa wileńskiego wy-
niesiony został Karol Hryniewicki, herbu Przegonią. Ur. się
w gub. grodzieńskiej, w powiecie białostockim, po ukoń-
czeniu seminarjum w Mińsku i akademji w Petersburgu,
wyświęcony na kapłana w roku 1867, przez rok był w
Orszy kapelanem, a przez lat kilkanaście profesorem w Aka-
demji; od roku 1877 inspektorem; po urządzeniu zaś semi-
narjum djecezjalnego mohylowskiego — jego rektorem, aż
do wyniesienia swego na godność biskupa wileńskiego. In-
gres odbył w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego. Powita-
ny przez duchowieństwo i tłumy ludu na dworcu kolei,
przybył do katedry w karecie; tu na progu przyjął go
kanonik Koźmian. W podniosłej a energicznej mowie wstęp-
nej biskup zapowiedział rządy stanowcze względem kapła-
nów, zapoznających prawa Boże i kościelne, i wypełnił to
z całą stanowczością. Usunął kilku awanturników z posad
i odsądził ich od urzędu kapłańskiego. Wizytował kilka de-
kanatów w gubernji grodzieńskiej, tłumy wiernych bierzmo-
wał we dnie i w nocy. Rządził djecezją dwa lata, potem
usunięty do Jarosławia pozostawał tam do r. 1890. Zrezy-
gnowawszy z biskupstwa dla dobra djecezji, otrzymał pozwo-
lenie na wyjazd do Galicji. Stolica św. zamianowała go arcy-
biskupem in partibus; nadto otrzymał kanonję Lwowską

>) Acta cep. 1853 18«3r. Akt. Pontyfikalnej instalacji JW, Adama
Stanisława Krasińskiego na biskupstwo wilen. Wilno, 1859 r. u Zawadz-
kiego. Dziennik działalności biskupa Krasińskiego. Hibliot. seminaryjna
Przegl. katolicki z r. 1869, 1887 i 1801. Ob. Dodatki.
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i w tem mieście rezyduje 1). Po niedoszłych wyborach rzą-
dził djecezją prałat kupituły wileńskiej, Ludwik Zdanowicz,
W charakterze wikarjusza apostolskiego. W 1890 roku na
katedrze wileńskiej zasiadł ks. Audziewicz.

Antoni Franciszek Audziewics (1890 — 1895). Pochodził
z ludu, urodził się w r. 1833 w gub. kowieńskiej, w sałan-
ckiej parafji. Początkowe nauki pobierał u miejscowego
proboszcza; w 1855 r. wstąpił do wileńskiego seminarjum,
w 1859 został wyświęcony na kapłana; następnie był wikar-
juszem przy kilku kościołach do roku 1869, oddając się
w wolnych chwilach studjom teologicznym. Zrzekłszy się
urzędu parafjalnego, udał się do akademji i tam po uzyska-
niu stopnia magistra teologji, został profesorem teologji pa-
storalnej, a potem dogmatycznej; w końcu zaś po ustąpie-
niu ks. Hryniewickiego inspektorem akademji, aż do ro-
ku 1884. Jako dogmatyk był ceniony przez swych słuchaczy.
Po opuszczeniu akademji wprowadzony został przez arcy-
biskupa Gintowta do kapituły mohylowskiej, w roku zaś 1890
wyniesiony na biskupstwo wileńskie. Rządził djecezją z całą
gorliwością i namaszczeniem pasterskiem, mimo wielkich
cierpień sercowych, które mu nieraz wielce utrudniały rządy
djecezame. Podczas wizyty powiatu lidzkiego i trockiego
wnikał w potrzeby ludu wiernego i w postępowanie kapła-
nów. Był ścisłym i wymagającym pod względem zachowania
prawa kanonicznego. Całe postępowanie tego biskupa cecho-
wała powaga i żarliwa pobożność. Arbitralność jednak jego
była powodem, iż nieraz nie uwzględniał rad osób kompe-
tentnych, ani przyjmował przestróg pożytecznych, przez co
uraził wielu, a pofolgował ludziom lichym. Po długich a
srogich cierpieniach na parę dni przed śmiercią przyjął
ostatnie sakramentą w otoczeniu duchowieństwa z miasta.
Um. 29 maja 1895 r., pogrzebiony w katedralnym sklepie,
w grobach biskupich. Pozostałe po nim cenne dzieła naukowe,
a także i rękopisy z teologji dogmatycznej oddano do bibljo-
teki se m in aryjski ej2).

Od roku 1895 do 29 grudnia 1897 roku, rządził djecezją
z wyboru kapituły jej prepozyt, biskup Djonizjady, Ludwik
Zdanowicz, uczeń Akademji wileńskiej, z największym sza-
r.unkiem wspominający swych profesorów, a szczególniej
Kłągiewicza (którego cnoty wysoko cenił i uniewinniał go
od zarzutu józefinizmu: powiadając, iż za ostro i niesłusznie

') Acta cap. 1883-1885 r. Przegląd Katol. 1883 r., str. 317 i 401,
1890 г., str. 345.

») Acta cap. 1890 r. Przegląd Katolicki 1800 г.. str. 306 i 1897 г.,
etr. 88.

10
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go posądzili o wspólnictwo ze skrajnymi józefinistami Dan-
nemajerem i Klupfelem). Był to mąż wielkiego rozsądku, do-
sadnego wysłowienia, nieposzlakowanej cnoty, acz chwiej-
nego charakteru. Ta chwiejność jego w chwilach stanow-
czych rzucała nań cień, zmniejszający jego postać w sze-
regu mężów zasłużonych. Po ukończeniu studjów był profe-
sorem, potem inspektorem w seminarjum wileńskiem, a
w końcu i rektorem. W 1859 r. został kanonikiem wileń-
skim, w r. 1877 wysłany, jako delegat, do kolegjum, gdzie po-
zostawał do roku 1886, w którym naznaczony został wi-
karjuszem apostolskim djecezji wileńskiej podczas nieobec-
ności biskupa. W 1890 r. otrzymał sakrę na biskupa Djoni-
zjady in partib. inf., jednocześnie, pozostał w kapitule jako
jej prałat prepozyi Po śmierci biskupa Audziewicza znowu
z obioru kapituły rządził djecezją, sede vacante, do swej śmier-
ci, która nastąpiła w końcu grudnia 1896 roku. Chociaż miał
mowę niewyraźną; z wielkim jednak pożytkiem i powagą
mawiał kazania i cieszył się uznaniem jako wzorowy kazno-
dzieja. Umarł pobożnie, odmawiając Credo1)-

Stefan Aleksander Zwierowics, herbu Ancuta. Urodził się
w 1842 roku w parafji Wyrozęby, w Lubelskiem. Nauki po-
czątkowe pobierał w gimnazjum drohiczyńskiem i białostoc-
kiem, po ukończeniu szkół roku 1863 wstąpił do seminarjum
wileńskiego, skąd w r. 1867 wysłano go do Akademji. Po
ukończeniu instytutu ze stopniem magistra teologji był z po-
czątku wikarjuszem przy kościele pobernardyńskim, na-
stępnie od roku 1874 został profesorem w seminarjum, od
roku zaś 1878 inspektorem. W 1883 r. przeniesiony na po-
sadę proboszcza św. Rafała w Wilnie, oraz mianowany dzie-
kanem miasta. W 1886 r. powołany został na urząd rektora
seminarjum, a w 1887 wprowadzony do kapituły; po śmierci
zaś biskupa Zdanowicza jednozgodnie wybrany przez kapi-
tułę na wikarjusza gieneralnego. W 1897 r. został prekoni-
zowany na biskupa wileńskiego. Jako biskup niezmordowanie
wizytował djecezję, bierzmując przytem i ucząc wiernych
słowem pasterskiem. Nie zważając na stan zdrowia i rozmaite
przeciwności, odbył wizyty dekanatów: oszmiańskiego, wilej-
skiego, wiszniewskiego, dziśnieńskiego, białostockiego, biel-
skiego, brzeskiego i grodzieńskiego. W Białymstoku zachę-
cił parafjan do rozpoczęcia budowy kościoła, w Prozorokach
poświęcił kamień węgielny pod nową świątynię, a w Swię-
cianach pokonsekrował kościół. Troszczył się o rozwój semi-
narjum; wystarał się o powiększenie liczby alumnów do 100.

"<) Acta cap. 1840—1ЙУ0. Przegląd Katolicki 18«Й г., «tr. (540. 1890 г.,
atr. 307 i 1897 г., str 65.
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Wielce też dbał o wykształcenie ludu podług zasad wiary
katolickiej i już żywem słowem, już listami pasterskimi za-
chęcał kapłanów i rodziców do spełniania tego obowiązku.
W roku 1900 dla poratowania zdrowia, w czasie wizyt nad-
wątlonego, udał się na kurację; ponieważ był to rok jubi-
leuszowy, odwiedził przy tej okazji i limina apostolorum,
z radością witany przez Leona XIII. Po powrocie do kraju,
w kwietniu 1901 г., ogłosił jubileusz w djecezji od 28 czerwca
do 28 grudnia tegoż roku. W następnym" roku, dnia 12 mar-
ca, musiał opuścić djecezję, a w listopadzie 1903 r. został
przeniesiony na katedrę sandomierską1) umarł 1907 r.

Edward baron Ropp. Ród prowadzi z prastarego szczepu
baronów inflanckich, którzy w swoim czasie otrzymali indy-
gienat polski. Urodził się 1851 r. Po skończeniu uniwersy-
tetu ze stopniem kandydata prawa, przyjął suknię duchowną
w seminarjum żomdzkiem, potem się kształcił w Insbruku.
Wyświęcony na kapłana 1886 roku, poświęcił się posłudze
parafjalnej; będąc proboszczem w Lipawie, zbudował wspa-
niały kościół. W r. 1900 wyniesiony na biskupstwo saratow-
skie, zwizytował kościoły na Kaukazie. W r. 1904 objąwszy
rządy djecezji wileńskiej cały się poświęcił pracy paster-
skiej i społecznej. Usunięty z djecezji w r. 1907, którą rzą- / ,
dzi od r. 1908 proton, apost. Kazimierz Mikołaj Michalkie- -i"'c/
wicz, jako wikarjusz apostolski 2).

IV.
Sufragani wileńscy.

Biskupi wileńscy, rządząc rozległą djecezją i licząc się
między pierwszymi senatorami Litwy, nie mogli osobiście,
ani byli nawet w stanie, zadosyć uczynić wszystkim obo-
wiązkom swoim pasterskim; zmuszeni przeto byli wyręczać

l) Przegląd Katolicki z r. 1897, str. 769, 779 i 809.
a) Źródła do życiorysów biskupów wileńskich: Kraszewski, Wilno;

Narbut, Dzieje narodu litewskiego i Pomniejsze pisma historyczne; Przy-
ałgoicttki, Żywoty Biskupów Wileńskich; Biskupstwo Wileńskie, wydane
w Krakowie, nie ma wartości, gdyż opracowane na rubrycelach a często-
kroć na podstawach-i informacjach tendencyjnych, a przytom niekomplet-
ne. Pož|danem byłoby wydanie dzieła ks. Om>skiego: Biskupi Wileńscy,
które gdzieś sie. przechowuje w rękopisie; dzieło to ma wartość wyjątko-
wą, gdyż opracowane na źródłach dziś rozproszonych, a może i zaginio-
nych; Kirkor, w histor. Wilna tu cytowanej a za nim Encykl. Powsz. Or-
gelbranda powiadają, że te Żywoty były wydrukowane w Warszawie
u Skimborowicza, ale dla jakichś powodów ukryte. Życiorysy niektórych
biskupów wileńskich spotykamy i w dziełku: „Matka Świętych Polska",
ke. Jaroszewicza, przedruk, w roku 1850 u Teodora Heneczka na górnym
Sssląssku, w Piekarach niemieckich; Orgelbrand. Encykl. Powsz. większa,
wydanie I ł inne, któreśmy wskazali w tekśoit».
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się w tem koadjutorami. Przyałgowski, wyliczając członków
kapituły, kładzie między nimi jakiegoś sufraganą Mikołaja,
bez określenia bliższego jego pochodzenia i czasu urzędo-
wania. Jacy byli koadjutorowie w ciągu XV wieku, trudno
sądzić, gdyż aktów kapitulnych z tego czasu nie mamy.
Puszczając się zaś na domysły, lub polegając na niepewnych
źródłach, można wiele faktów mylnie podać, jak to się
przydało tak wytrawnemu badaczowi, jak Bartoszewicz
w jego artykułach w Encyklopedji Powszechnej Orgelbran.
o biskupach i sufraganach wileńskich. Taknp. Bartoszewicz,
podaje, że od roku 1496 sufraganem wileńskim był Jakob
Lis z Michowa, biskup kaffeński, dowodząc przytem, że i po-
przednicy jego nosili tytuł „kaffeńskich", co się wręcz sprze-
ciwia nowym i rzeczywistym wywodom Marjana Dubieckiego,
który w swoich Obrazach i Studjach historycznych wy-
świetla, iż za panowania w Krymie Genueńczyków bisku-
pami Kaffy byli Włosi, a dopiero po upadku tego panowania,
przy zwiększającym się wpływie Polski na krańcach po-
łudniowych, od roku 1493, spotykamy biskupa kaffeńskie-
go, Wojciecha z Siecina, rezydującego w Kaffie (dziś Te-
odozja). Po nim od roku 1506 na stolicy kaffeńskiej za-
siada Jan z Radziejowa; dopiero gdy ten się przeniósł na
sufraganję poznańską, biskupem kaffeńskim zostaje wspom-
niany Jakób z Michowa. Ten to Jakób z Michowa jest pierw-
szym sufraganem wileńskim; co się daje stwierdzić histo-
rycznie, gdyż spotkaliśmy kopję konsekracji kościoła św. Mi-
kołaja w Wilnie 1514 roku, gdzie się on podpisuje: Episco-
pus Caphensis primus sufraganeus Vilnen., oraz na umowie
biskupa wileńskiego Jana z książąt litewskich, z kapitułą,
dnia 6 kwietnia 1521 roku, gdzie także pisze się, jako świa-
dek: Jacobus Dei gratia,eppus Caphensis suffrag. vilnen. (liber
privilig capli vilnen. lib. I p. 95); ale w aktach kapitulnych
współczesnych nie spotkaliśmy o nim wzmianki.

Dopiero w roku 1528 spotykamy przywilej Zygmunta I,
nadający sufraganji wileńskiej dobra, należące do kanoników
reg. od pokuty, miednickich i bystrzyckich — Mile, Za-
dziewie i Dudy. Przywilej ten zastrzega, aby sufragani po
ustąpieniu zakonników utrzymywali w parafjach wystarcza-
jącą liczbę kapłanów do posługi duchownej, a także śpiewa-
ków i szkołę. Naznaczanie sufraganów z członków kapituły
wileńskiej zostawiono biskupowi, chociaż pod tym wzglę-
dem później spotykamy zmianę przywileju na korzyść ka-
pituły, która w XVII stuleciu bierze udział w obiorze su-
fraganą. Otrzymawszy upoważnienie od Stolicy Apostolskiej,
biskup Jan z książąt litewskich powołuje na sufraganą ulu-
bieńca swego, prałata kantora Jerzego Chwalczewskiego vel Fal-
csewsMego, który później został biskupem łuckim; przytem
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sufraganom wileńskim nadano tytuł biskupów metoneńskich
in partibus (Metona w Peloponezie). Tytułu tego używali su-
fragani wileńscy, włącznie do biskupa uominata Judyckiego,
po nim występują już z innymi tytułami. Sufragani wileńscy
naprzemian z białoruskimi zajmowali miejsce biskupa wi-
leńskiego na sejmach '), wyręczali biskupów w posłudze
pasterskiej, a po ich śmierci zarządzali djecezją. Biskup
żmudzki, Jan z Domaniewa, zapisał sufraganom wileńskim
pierścień; a sufragan wileński, Jerzy Albinus, dom nad Wilją.
Fundację domu, jak i zapis Mil i Zadziewia, Bartoszewicz
przypisuje Protasewiczowi2). Chociaż w godności i dosto-
jeństwach sufragani wileńscy, wyniesieni byli ponad swych
konfratrów kapitulnych; niemniej jednak zachowywać mu-
sieli porządek w stallach i procesjach według urzędu kapi-
tulnego, o co był7 niemałe spory; nadto sufragani podlegali
kontroli kapituły, która ich nieraz strofowała za uchybienia 3).

Po Chwalczewskim, który został biskupem łuckim po
księciu Pawle Olszańskim i w tej godności zasiadał na sy-
nodzie djecezalnym wileńskim 1538 r., a umarł po roku 1547:
akta kapitulne wymieniają sufraganą Feliksa, któremu Przy-
ałgowski nadaje nazwę męża wielkiej świątobliwości; co bar-
dzo jest dziwnem wobec monity, przez kapitułę mu uczynio-
nej w roku 1539 dnia 5 stycznia, za niezachowanie rubryki
zwyczajów miejscowych, szafowanie indultami, ucisk pod-
władnych i t. d. Był dominikaninem, sufraganem został 1532 г.,
umarł 1554 4).

Jerzy Albinus (1559—1670 г.); mąż wysoce światły, ale
popędliwy i skłonny do nowosteK, za co przez kapitułę był
napominany s).

Cyprjan WilisU, z zakonu kaznodziejskiego, w roku 1572
prokonizowany na biskupa metoneńskiego. Ubogi zakonnik
posiadał porywającą wymowę kaznodziejską; ta mu zjednała
sufraganję i otworzyła wrota do kapituły, której został
członkiem w 1587 roku. Wybitna to była widać postać, kiedy
mu potomność przypisywała bohaterski czyn powstrzymania
króla Zygmunta Augusta, śpieszącego w orszaku do zboru
kalwińskiego. Bartoszewicz to za legiendę uważa. Nie można
jednak tego zaprzeczyć, że nauki Cyprjana głęboko się w ser-
cach słuchaczy zapisały i powstrzymały wielu od apostazji.
Nie poprzestając na naukach mianych w kościele, obiegał ulice
i place wileńskie i kazał pod otwartem niebem, jak praw-
dziwy apostoł. To też na pomniku św. Jacka między
apostołami Litwy i mężami ojczyźnie dobrze zasłużonymi,

1) Acta 1705 roku.
2) Encyklop. Powez. Orgelbr. t. III, str. 70:$
8 ) Privilegia super bonie et fundis eccl. cath. lib. I et II ; acta cap.

t. I, II. •) Acta t. II . Bull. Or. praed. 5) Ob. kościół Zamkowy св. I, str. 49.
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czytamy i Cyprjana, biskupa metoneńskiego, sufraganą. Su-
fraganem będąc, Cyprjan udzielił wyższych święceń bisku-
powi nominatowi wileńskiemu, Jerzemu Radziwiłłowi; za
udzielenie zaś dwu święceń klerykom w jednym dniu wpadł
w cenzury kościelne. Nie był wolnym od ducha czasu, co
do precedencji walczył z kapitułą o pierwsze miejsce w stal-
lach. Załagodził tę walkę biskup Radziwiłł, stanowiąc, iżby
sufragani mieli pierwsze miejsce w chórze, a według urzędu
kapitulnego — na sesjach. Po wyjeździe Radziwiłła, Cyprjan
rządził djecezją od roku 1592—1594; w tymże roku umarł l).

Mikołaj Рае, biskup metoneński od roku 1602; wszedł
do kapituły 1696 roku; posłował na synodzie Piotrkowskim
w roku 1607, przeniesiony na biskupstwo żmudzkie w roku
1610 2 ).

Abraham Wojna, biskup metoneński od roku 1612—1627,
potem biskup żmudzki i wileński.

Jerzy Tyszkiewicz, biskup metoneński od roku 1627 do
roku 1633, potem biskup żmudzki, a w końcu wileński.

Stanisław Nieborski, biskup metoneński od r. 1634; umarł
w r. 1645. Założył altarję w katedrze wileńsk. 3).

Hieronim Władysław de Kowel Lubartowicz Sanguszko, pra-
łat dziekan kapituły wileńskiej, od roku 1646 biskup meto-
neński. Posiadał piękny pałac w Wilnie, na górze Zbawi-
ciela; fundował kolegjum jezuickie w Mińsku. W roku 1656
został biskupem smoleńskim; umarł 1657 roku4).

Aleksander Sapieha, od roku 1650 prepozyt kapituły wi-
leńskiej; biskup metoneński od roku 1657; w 1659 roku zo-
stał biskupem żmudzkim, a potem wileńskim.

Ootard Jan Tyzenhaus, opat hebdowski, wszedł do ka-
pituły wileńskiej 1649 roku, od roku 1659 biskup meto-
neński, konsekrowany w 1662 roku. Należał do komisji,
obierającej w Werkach plac pod Kalwarję. Po śmierci Biał-
łozora rządził djecezją i wprowadził na stolicę wileńską bi-
skupa Sapiehę; w końcu został biskupem smoleńskim; za-
siadał na synodzie djecezalnym, przez biskupa Sapiehę zwo-
łanym; umarł w roku 1669 5).

Walerjan Stanisław Judycki, od roku 1669 nominat bi-
skup metoneński; roku 1654 wszedł do kapituły wileńskiej;
tułał się z nią razem w czasie najścia Moskwy; był na
sesjach kapitulnych w Dereczynie, Brześciu i Rożanie. Mąż
wielce zasłużony w Kościele i Rzeczypospolitej; był pro-

») Acta t. IV — VI. Mechorzyriski, Historja Wymowy, t. II.
a) Acta t. VII, VIII. Niesiecki, t. VII, etr. 221. Pacowio. Wydanie

Wolffa, Peterab. 1885, str. 58. 3) Acta t. IX i X.
H Anfa. f. YTT i XTTT. Nioaiiw.ki t VTTI etr. 240.M Acta t. XII i XIII. Niesiecki, t. VIII, str. 240.
=) Acta t. XII — XV. Niesiecki, t. IX, etr. 180.
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boszczem trockini i bialskim. Po ustąpieniu nieprzyjaciół,
w czasie pokoju w Wilnie, sprawował poselstwo od kapi-
tuły wraz z kanonikiem Młyneckim na sejmie Warszawskim
w roku 1669. Kapituła dała swym posłom następujące in-
strukcje: I) prosić stany o zabezpieczenie praw i swobody
wiary katolickiej; aby to osiągnąć mogli: 2) powinni. posło-
wie uczestniczyć na wszystkich sesjach i czuwać nad sprawą
Kościoła; 3) bronić praw i majątków duchownych przeciwko
konfederacjom dysydenckim i w tym celu zawrzeć sojusz
z posłami katolickimi, Litwinami; 4) starać się utrzymać
dawne prawa de non admittendis dissidentibus do senator-
skich godności i urzędów ziemskich; 5) popierać sprawę
0 exorbitance i krzywdy, wyrządzone katolikom przez dy-
sydentów i niedopuszczać zwłoki; 6) omówić z królem Kazi-
mierzem sprawę odnowienia kaplicy św. Kazimierza, na
którą u króla było 1000 złotych, zapisanych przez ks. Ka-
rola i 7) wejść w układy z osobami zainteresowanemi co do
oczyszczenia i uregulowania koryta Wilenki, zrujnowanego
1 zanieczyszczonego przez najazdy nieprzyjacielskie. Widać
posłowie dobrze się sprawili, bo kapituła wyraża im po-
dziękowanie. Przytoczyliśmy w całości tę instrukcję, gdyż
odtąd coraz częściej spotykają się takowe w aktach kapi-
tulnych. Judycki umarł w roku 1673, w Grodnie; czy był
wyświęcony na biskupa, niewiadome Zostawił wiele długów,
między innemi 13,000 złotych polsk. za zastawione przezeń
klejnoty obrazu trockiego, za pozwoleniem biskupa Białło-
zora; długi te ze spadków po nim spłacał brat jego kaszt,
miński. Biskup nominat Mikołaj Stefan Pac urządził mu
wspaniały pogrzeb ').

Władysław Silnicki, od 1658 roku kanonik kapituły wileń-
skiej i gniezn., prób. brzostowicki; zasiadał w kapitule na sesji
w Brześciu i został wysłany na sejm do Warszawy z kan.
Judyckim; w roku 1683 został oficjałem gieneralnym i bi-
skupem termopolitań. konsekrowany 19 listopada tegoż ro-
ku, z rozporządzenia biskupa wileńskiego Paca, w kościele
św. Jana' w Wilnie. Z powodu nieporozumień biskupa Paca
z kapitułą, przez lat 10 sufraganja nie była obsadzoną, a su-
fraganą wileńskiego zastępował sufragan białoruski, Słup-
ski. Gdy się utwierdził nareszcie Pac na stolicy wileńskiej,
na sufraganję powołał Silnickiego, który mu najmniej do-
kuczył, bo był to człowiek cichy, spokojny a umiejący się
wszystkim podobać. Niemniej przecie kapituła czyniła mu
monity za przesiadywanie w Brzostowicy. Na te monity tem

') A eta t. XIII — XVI, Eneyklop. powszoolma Orgelbranda t. XIII,
str. 495.
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siQ tłumaczył Silnicki, że go powstrzymują od przyjazdu
do Wilna napady nieprzyjaciół, grasujących po kraju i spra-
wy króla, oraz kapituł. Strofowała go jeszcze kapituła za
opuszczenie i zaniedbanie dóbr prestymonjalnych, Wojniał-
gowa, i za nieopłacenie wierzycieli. Jako oficjał Silnicki
wydał w roku 1684 okólnik do duchowieństwa, nakazujący
pod karą suspensy rychłe wypłacenie kontrybucji na wojsko
i potrzeby Rzeczypospolitej. Umarł 1692 roku, 8 lutego ').

Jan Mikołaj Zgierski, w roku 1681 kanonik kapituły
wileńskiej, od roku 1688 dziekan, a od 1695 roku biskup
martyryjski, sufragan wileński. W 1704 roku został bi-
skupem smoleńskim i sufraganem wileńskim, a w r. 41708
biskupem żmudzkim. Do kapituły swojej dobierał ludzi,*któ-
rymi rządziła nauka i pobożność, a nie ambicja; w czasie
powietrza starał się, by ludzie bez spowiedzi nie umierali.
Odznaczał się obszerną wiedzą, połączoną z delikatnością
sumienia. Jako sufragan wydał kilka okólników do ducho-
wieństwa i ogłosił rehabilitację Sapiehy. Umarł 1714 roku 2).

Maciej Ancuta, prałat kapituły wileńskiej, biskup mi-
sjonopolitański, od roku 1710 sufragan wileński; w roku 1722
biskup wileński.

Jerzy Kazimierz Ancuta, doktor teologji; nauki pobierał
w Akademji wileńskiej i ukończył, odznaczony złotym krzy-
żem. Za protekcją brata posuwał się w godnościach i urzę-
dach; w 1708 roku został kanonikiem wileńskim. Występował
energicznie przeciw dysydentom. W dziele: Jus plenum reli-
gionis catholicae in regno Poloniae et M. D. Liłhuaniae, od-
piera dysydencki „Libellus supplex", podany na sejm gro-
dzieński w sprawie swobód i przywilejów dysydentów. Dzieło
to, zbijające dowody dysydentów, jakoby oni dawniej zajmowali
urzędy w Polsce i na Litwie, wywołało ogromne wrażenie
wpośród katolików i przyczyniło się dysydentom do prze-
granej; za co też potem przez nich było tak starannie tę-
pionem, iż za czasów Stanisława Augusta stało się rzad-
kością. Kiedy zaś dysydenci starali się obalić dowodzenia
Ancuty w pisemku: Prodromus Poloniae 3 ) ; zwycięsko ni-
weczy usiłowanie ich w dziele swem: Studiodromus ortho-
doxus i wykazuje nielogiczność ich dowodzenia. Był to
teolog i mówca pierwszorzędny, staczał ciągłe dysputy
z dysydentami; jako cenzor ksiąg religijnych i egzami-
nator djecezjalny stał na straży czystości nauki i nale-
żytego wykształcenia duchowieństwa. Sławę jego przyćmiewa

l) Acta t. XIII — XIX. Przyałgowski 1. с Listy Brzostowskiego,
archiw. katedr, r. roku 16У2

J) Acta t. XIX — XXIII. Niesiecki, t. X, str. 161. Kościół Zamkowy,
сг. II, Rtr. 124. 3) Wydano w Królewcu 1721 r.
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chciwość na grosz, który za rządów biskupa Pancerzyń-
skiego ściągał nawet z funduszów seminaryjskich. Po śmierci
brata został sufraganem wileńskim; umarł 1738 roku, po-
chowany w katedrze wileńskiej 1).

Józefy Sapieha, prałat kapituły wileńskiej, biskup dio-
cesarejski, od roku 1736 koadjutor biskupa wileńskiego;
o nim Niesiecki podaje, iż to był „mąż nauką i pobożnością
znakomity, w mądrych ludziach i księgach kochający się,
przytem literat i mówca; posiadał liczny księgozbiór.
Akta wychwalają go, jako — virum, in mentibus superstitum
tenerriino sensu comprobatum, qui haeredes reliquit ex fatis
dolorem, ex factis perennaturatn memoriam. Ipse postquam
(ut credere fas est) in regno beatorum ad aeternae transiit
haereditatis sortem: ut capitulum, quibus potest gratitudi-
nis officiis optime de ecclesia meriti, incomparabilis in prae-
posituralis muneris dignitate, pios prosequatur manes, ас
cumulandam spiritali obsequio animam, quam divinis bene-
dictionibus praeventam confidit, voluit, ut congregato capi-
tulariter coetui deplorata nuntietur fatorum eius iniuria et
executivum fųneris praestetur obsequium. Umarł w r. 1754 3).

Antoni ŻólkowsM, biskup allaleński, od roku 1745 su-
fragan białoruski, a od roku 1755 wileński; wielce poważany
dla swych cnót i zasług. Wszedł do kapituły, jako kanonik
w roku 1730. Umarł 1763 roku 3).

Tomasz Zieńhowicz, prałat kapituły wileńskiej. Wszedł
do kapituły 1741 roku jako kanonik, potem zajmował ku-
stodję a następnie dziekanję; od r. 1755 nominat sufragan
białoruski; tego roku konsekrowany na biskupa arjopoli-
tańskiego przez biskupa żmudzkiego Tyszkiewicza, w asy-
stencji biskupów sufraganą wileńsk. Żółkowskiego i Horaina
biskupa hireń. w obecności swego stryja, biskupa wileńsk.;
1763 roku został sufraganem wileńskim. Mąż pełen zasług,
a pełniejszy cnót wielkich; powszechnie dla wielkiej świąto-
bliwości wysoce szanowany i wielbiony. Pierwszy powstał
przeciwko masonerji, szerzącej się wówczas na Litwie. Po-
bożny i pracowity, wielkie położył zasługi w djecezji; wi-
zytował parafje, pokonsekrował więcej 60 kościołów, do
5,000 udzielił święceń na rozmaite stopnie kapłańskie, wy-
bierzmował do 100,000 wiernych. Podtrzymywał stowarzy-
szenia dobroczynne, hojne udzielał jałmużny za życia, umie-
rając, zapisał znaczne sumy na kościoły i ubogich. Był su-

») Acta cap. t XX — XXII. Encyklop. pow. Orgelbr. t. I, etr. 758,
Jocher. Obraz Bibljogr. t. III.

! ) Acta cap. XXV-XXVI1I. Encyklop. po\ra. Orgelbrande t XXII,
str. 088. ») Aota cap. t. 27 ł 28.
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fraganem w ileńskim od roku 1763 do roku 1782. Umarł, ma-
jąc lat 80, w r. 1790 ')•

Piotr Samson Toczyłowski, sekretarz biskupa Massalskiego
i skarbnik, wszedł do kapituły, jako koadjutor kanonika
Karpia 1767 roku, następnie został kanonikiem i prałatem
kantorem; od roku 1782 biskup belliński; w roku 1783 pre-
konizowany na sufraganję wileńską, którą piastował do
roku 1792; od tego roku w aktach mianuje się tylko'bisku-
pem bellińskim; w formularzu z roku 1800 — exsufraganem.
Był prezydentem administracji duchownej w 1790 r. Umarł
1809 roku. Bartoszewicz mówi o nim, iż to był typ wyra-
dzający pańskich sług; jako skarbnik biskupa Massalskiego,
nadużywał zaufania swego pana i marnotrawił fundusze
z jego kasy; nadużycia jego wykrył Józef Wybicki, delegat
Komisji Edukacyjnej, wskutek czego został usuniętym od
kasy a osadzony na sufraganji a).

Dawid Pilchowski, doktor filozofji i teologji, profesor Aka-
demji wileńskiej, od roku 1792 prałat koadjutor dziekana,
a oii roku 1793 nominat sufragan wileński. Z polecenia bi-
skupa Massalskiego i Komisji Edukacyjnej wizytował szkoły
w djecezji wileńskiej między 1785 a 1786 rokiem. Rządził
djecezją wileńską od 1795 — 1796 roku. Wydał w tym cza-
sie kilka listów do duchowieństwa, zalecając spokój i ule-
głość władzy i wskazując prawidła kaznodziejom. W stycz-
niu 1796 roku otrzymał od jenerała Tormasowa podzięko-
wanie za rządy „bywszej" wileńskiej djecezji, która prze-
szła pod zarząd biskupa inflanckiego, Jana Kossakowskiego.
W imieniu biskupa Kossakowskiego Pilchowski rządził je-
szcze i w latach następnych, jako administrator. W roku
1798 po wskrzeszeniu djecezji, został sufraganem wileń-
skim z tytułem biskupa echineńskiego. Razem z Antonim
Tyzenhauzem, podskarb., założył konwikt dla 20 ubogich
uczni przy kościele św. Jerzego. Nauka, prawość i dobro-
czynność zjednały mu sławę niespożytą. Umarł w r. 1808 3).

Nikodem, książę z Kozielska, Puzyna, infułat gieranoń-
ski, w roku 1815 biskup satalijski. Początkowe nauki po-
bierał u pijarów, teologiczne w seminarjum wileńskiem;
wszedł do kapituły wileńskiej, będąc jeszcze klerykiem 4
mniejszych święceń, w 1775 roku; przez lat 9 był oficjałem

«) Acta cap. t. XXVII — XXXII.
*) Acta cap. t. XXIX — XXXVIII. Encyklop. Orgołbranda, t. XXV,

str. 318.
3) Acta cap. t. XXXI — XXXVII. Raporty Kossakowskiego 1. с

Kwartalnik teologicz. 1904 roku, zesz. I. Akta administracji wilońsk. i bi-
skupów wileńskich 1784 — 1797. Bieliński, Uniwersytet Wileński, t. III,
etr. 287.
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w konsystorzu. W 1804 roku został nominatem sufraganem
wileńskim. W czasie wyjazdu biskupa Kossakowskiego
Г803 roku za granicę, rządził djecezją po Pilchowskim; dał
ostrą wymówkę dwóm zakonnikom karmelitom, Karpo w-
skiemu i Dombrowskiemu, iż zrzuciwszy habity zmienili
wiarę, za co, rzecz charakterystyczna, z rozporządzenia ko-
legjum, przez biskupa Kossakowskiego otrzymał naganę.
Przedstawiony na delegata do kolegjum, wymówił się cho-
robą. Po śmierci Strojnowskiego od roku 1815—1816 znowu
rządził djecezją z wyboru kapituły. Był to biskup ener-
giczny, rządny i gorliwy o dobro wiary. Umarł 22 paździer-
nika 1819 roku').

Jędrzej Benedykt Kłęgiewicz, biskup chryzonopolitański,
sufragan wileński, od roku 1839 biskup wileński.

V.

Sufragani Białoruscy.

Na sesji kapitulnej majowej 1635 roku prałat kantor
Żabiński, zaopatrzony w rekomendację Władysława IV i in-
stancję biskupa wileńskiego Abrahama Wojny, prosił kapi-
tułę o zgodzenie się na wybór koadjutora biskupowi, cum
futura succesione, w osobie kanonika Marcjana Tryzny, opata
wąchockiego, infułata gieranońskiego, proboszcza trockiego,
referendarza W. Ks. Litewskiego. Gdy kapituła jednozgodnie
na to przystała, zwrócono się z prośbą do Stolicy Apostol-
skiej, od której otrzymano bulle prekonizacyjne z dnia 28
lutego 1638 roku, wydane na imię Marcjana Tryzny, kapi-
tuły, kleru, obywateli miasta Wilna i wasalów biskupstwa
wileńskiego 3). W bullach tych papież Urban VIII, uwzględ-
niając dobro djecezji i sędziwy wiek biskupa djecezjalnego,
naznacza wspomnianego Marcjana Tryznę na koadjutora bi-
skupa wileńskiego, z tytułem biskupa malleńskiego in par-
ti bus, oraz „sufraganei perpełui et irrevocabilis cum futura sue-
cessione".

Marcjan Trysną, pochodził ze szlachty ruskiej, odzna-
czał się niezwykłemi zdolnościami, biegłością w językach
a szczególniej greckim, i wymową; żarliwym był obrońcą
Rusinów. W roku 1620 wszedł do kapituły; w roku 1686
brał udział w poprawianiu statutu litewskiego; towarzy-
szył Władysławowi w wyprawie do Moskwy, stąd pozyskał

') Acta cap. t. XXIX — L;' akta biskupów wileńskich 1804 — 1819.
Forraulftrae 1880 r. Raporty Kossakowskiego.

*) Acta cap. 1639 roŁu, dn. 21 czerwca.
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serce króla, który chcąc go wynieść do godności biskupiej,
zalecał na koadjutora wileńskiego, chociaż w tym czasie żył
sufragan wileński, Stanisław Nieborski. Sufragani białoruscy
nie mieli specjalnych funduszów i utrzymywali się z posia-
danych beneficjów i prestymonjów, dopiero sufragan Izdeb-
ski zapisał wieś Wojsiuny w oszmiańskim powiecie i 4,000
złotych polsk. na kahale wileńskim l). Nie doczekał się jednak
Tryzna biskupstwa wileńskiego; umarł w lipcu roku 1648,
biskupem zaś wileńskim po śmierci Wojny został Jerzy
Tyszkiewicz, biskup żmudzki. Ponim szereg sufraganów
białoruskich dotrwał do czasów Siestrzencewicza, który
z sufraganą przedzierzgnął się, propria auctoritate, w biskupa
białoruskiego a).

Teodor Skuminoivicz vel Skurain, prałat kapituły, biskup
grationopolitański, mąż wielkiej nauki; legował 1,000 złp.
na kamienicy Stęplowskiej na utrzymanie śpiewaków w Bra-
szewiczach. Umarł 1668 roku, dnia 24 września w Łyntup-
skiej plebanji, po drodze z Hoduciszek, gdzie był na komisji.
Akta mówią o nim, że to był „vir integritate vitae, probi-
tate morum et annorum gravitate decorus, ac conspicuus, sa-
crae et profanae doctrinae eruditione insignis, yariarum pe-
ritus linguarum 3).

Mikołaj Słupski, prałat kapituły wileńskiej. Do kapituły
wszedł jako kanonik roku 1649, od roku 1669 — biskup gra-
tionopolitański, mąż wielce świątobliwy, kilka razy rządził
djecezją sede vacante i posłował na sejmy. Umarł w 1693 r.
Wizytował djecezję od roku 1674, objechał prawie wszy-
stkie kościoły i zostawił ciekawy opis swej wizyty; przy-
czynił się wielce do wprowadzenia uroczystości bractwa
Imienia Maryi w katedrze wileńsk.; odznaczał się wielką gor-
liwością o cześć Maryi M. В., umierając, zapisał swą majęt-
ność na cele pobożne. *).

Wojciech Izdebski, wszedł do kapituły 1673 roku, od
1696 roku biskup rauljeński, sufragan białoruski; prekoni-
zowany i konsekrowany w roku 1697. Odznaczał się wspie-
raniem ubogich, powiększył też fundusz sufraganji nadaniem
wsi Wojsiuny w oszmiańskim pow. i 4,000 złotych poi. na
kahale wileńskim; hojne uczynił zapisy na cele dobroczynne;
umarł 1702 roku 6).

Aleksander Horain, wszedł do kapituły wileńskiej 1690 г.,
potem kustosz i archidjakon wileński, biskup tyberjadzki,

Acta cap. 1765 г., dn. 3 października.
' - 1 ' " •" 1A, Str. l i

XXIII, str. 560.
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sufragan białoruski od roku 1709 do 1713, potem biskup smo-
leński, w r. 1619 żmudzki. Umarł 1735 r. x).

Karol Piotr Pancerzyński, biskup jeropolitański, od roku
1713 sufragan białoruski, 1719 biskup smoleński, 1722 bi-
skup wileński.

Bogusław Korwin Gąsiewski vel Gosiewski, prałat kapituły
wileńskiej, od roku 1723 biskup agateński, sufragan biało-
ruski, w 1727 biskup smoleński. Mąż rozumny, energiczny,
uczony i wielce dobroczynny, założył szpital Sawicz, za te
cnoty wielce szanowany; szkodził jednak sobie niepohamowaną
gwałtownością i szorstkością w obejściu się. Um. 1744 r. s ).

Antoni Żółkowski, prałat kapituły wileńskiej, od roku
1745 sufragan białoruski, potem wileński.

Tomasz Zieńkowicz, biskup ariopolitański, sufragan bia-
łoruski od roku 1755, potem wileński.

Stefan Giedrojo, wszedł do kapituły 1755 roku, sufraga-
nem białoruskim pisze się 1763 roku, od roku 1765 biskup
inflancki; biskupem żmudzkim został 1778 roku. Umarł
1803 roku.

Feliks TowiańsM, franciszkanin, od roku 1765 biskup
carparieński, sufragan białoruski i oficjał konsystorza biało-
ruskiego od roku 1771. W tym bowiem roku biskup Mas-
salski, zawsze troskliwy o prawidłowy zarząd djecezji, po-
ruczył Towiańskiemu utworzyć konsystorz białoruski, tłu-
macząc się w jednym z listów do Towiańskiego, iż sam po-
mimo najszczerszych chęci nie wszędzie może dopatrzyć
i zaradzić, przeto osobistą wizytę odkłada na przyszłość,
a tymczasem porucza mu rządy w tej prowincji. Pierwotny
konsystorz rezydował w Leplu do roku 1774; składał się
z oficjała i dwu sędziów surrogatów. Pierwszy rozbiór Pol-
ski zmienił granice prowincji białoruskiej, przeto i konsy-
storz nie miał stałej rezydencji, ale zasiadał w Muśnikach,
Kubliczach i Mohylowie do roku 1781. Postanowienia jego
znajdują się zebrane w jednym tomie w archiwum konsy-
storskiem 3).

Stanisław Bohusz Siestuencewics, biskup malleński. Ulu-
bieniec biskupa Massalskiego; w roku 1765 ubiegał się
z ks. Zawadzkim o koadjutorję prałata Kołłątaja, ale prze-
grał; wszedł do kapituły w następnym roku, wyniesiony na
biskupa malleńskiego w roku 1778, w parę lat wziął ko-
adjutorję prałata dziekana, oraz kaplicę katedralną św. Ka-
rola Boromeusza i probostwo bobrujskie, które zatrzymał, zo-

») Acta t. XIX — XXIV. Eacyklop. Ogelbr. t. XII, str. 125.
a) Acta cap. t. XXVIII—XXXVI. Encyklop. Orgelbr., Ł IX. str. 724.
*) Nieeiecki, T. IX, str. Archiwum konsystorskie-Acta koneystorasa

białoruskiego.
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stawszy metropolitą mohyl., po śmierci prałata dziekana bi-
skupa Tomasza Zieńkowicza w roku 1791 posiadł dziekanję,
którą trzymał do śmierci ')•

VI.
Sufragani Troccy.

Po pierwszym rozbiorze kraju i kasacie jezuitów, gdy
odeszła za kordon sufraganja białoruska, ufundowaną została
sufraganja trocka. Biskup Józef Kossakowski w pamiętni-
kach swych powiada, iż mu się udało na sejmie dwuletnim
w roku 1744 uprosić stany o wydzielenie z dóbr po jezuic-
kich, Haraburdziszek (Uborci) i Mussy, nadanej niegdyś
przez biskupa Protasewicza z altarji mejszagolskiej jezui-
tom, i następnie wystarać się w Rzymie o kolację tej su-
fraganji dla siebie i to pomimo wiedzy biskupa Massalskiego.
Pierwszym tedy sufraganem trockini był Józef Kossakowski.
Urodził się w Szyłach na Żmudzi L738 roku, kształcił się
u jezuitów, w roku 1761 wstąpił do seminarjum warszaw-
skiego; otrzymawszy święcenie został w 1765 roku kanoni-
kiem kapituły wileńskiej, potem kustoszem. W roku 1771
w październiku był aresztowany, pod strażą we własnym
domu przez jenerała rosyjskiego Czernyszewa. Miał go wy-
dać osadzony w więzieniu ks. Bakuczycz, wikarjusz kate-
dralny, który bez pozwolenia władzy duchownej tułał się po-
za djecezją, bawiąc się szpiegowaniem. Jako niebezpieczny,
osadzony w więzieniu, w zeznaniach swoich wskazał na nie-
których dostojników i na Kossakowskiego, jako na mających
stosunki z konfederatami. Kapituła oburzona tem, wyrzuca
go z liczby wikarjuszów i poleca oficjałowi Siestrzence-
wiczowi posadzić go na rekolekcje. Gdy kapituła zwróciła
się do Czernyszewa, prosząc o uwolnienie jednego i drugiego
na czas sesji kapitulnych do zdania rachunków, ten odpo-
wiedział, że może kapituła rozmówić się z Kossakowskim
w jego domu, w obecności oficera przez delegatów, a z księ-
dzem Bakuczyczem w więzieniu, w obecności żołnierza.
Uwolniony został Kossakowski na początku 1772 г., w marcu
już zasiadał na sesji, a także i ks. Bakuczycz, któremu da-
rowano rokolekcje i dano wicekustodję w katedrze 3).
W r. 1775 Kossakowski został sufraganem, konsekrował go
na biskupstwo cyneńskie in partibus biskup Massalski, w asy-

J) Encyklop. kościelna, t. XIV, str. 531. Szantyr, Zbiór wiadomości
o kościelo etc. Poznań 1843, wyd. Stefańskiego t. II. Acta cap. XXVIII—LI.

') Acta cap. z roku 1771, dn. 9—16 października; z roku 1772 d. 10
marca i dnia 16 t, m.
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stencji biskupów chełmskiego, Okęckiego i koadjutora ku-
jawskiego, Rylińskiego.

Nie kontentował się Kossakowski swą sufraganją i cią-
gle czynił starania o nowe beneficja, chociaż w dodatku
posiadał probostwa: Wolpę i Suraż, przynoszące 16,000 złp.
rocznego dochodu. Gdy w roku 1781 zawakowało biskup-
stwo inflanckie po śmierci biskupa Sierakowskiego, za pro-
tekcją Rzewuskiego i posła rosyjskiego, z laski królewskiej,
otrzymał to biskupstwo, nie myśląc jednak ustąpić sufra-
ganji trockiej. W tym celu udał się do biskupa Massal-
skiego, ale odszedł z kwitkiem, gdyż na sufraganję trocką
w roku 1782 został mianowany Gzowski. Wtedy to dla po-
większenia funduszu postanowił przyłączyć do biskupstwa in-
flanckiego dobra Widzieniszki i Michaliszki, posiadłości
kanoników regularnych od pokuty. Poza plecami biskupa Mas-
salskiego wystarał się w Rzymie o indult na te dobra i naje-
chał je manu militari; gdyż zakonnicy, broniem' przez biskupa,
kapitułę i dobrodziejów swoich, Giedrojciów, nie chcieli ustę-
pować x). Najeżdżając w dalszym ciągu dobra kapitulne, czuj-
nem okiem śledził za wakującemi koadjutorjami i ofiarowywał
się na sufraganą gnieźnieńskiego, już płockiego; już wreszcie
liczył na rychłą śmierć biskupa krakowskiego, następcą któ-
rego miał być Massalski, a on sam miał zostać biskupem
wileńskim. Jakoż rzeczywiście posiadłszy prelaturę kustodję
w kapitule wileńskiej, w roku 1792 wystarał się sobie o su-
fraganję wileńską cum futura successione. Listy królewskie
z dnia 19 kwietnia, wystosowane do kapituły wileńskiej,
zalecając i pod niebiosa wynosząc cnoty i zasługi Kossa-
kowskiego, wyrażają wolę królewską, iżby Kossakowski zo-
stał pomocnikiem pracą i wiekiem skołatanego biskupa Mas-
salskiego, za jego wiedzą i zgodą. Listy te wręczył kapitule
kanonik koadjutor wileński Bohusz; kapituła z wdzięcz-
nością je przyjęła i dziękowała królowi, oraz biskupowi, że
tak zacnego i poważanego „dla rzadkich przymiotów" obrali
koadjutora.

Chociaż o tych przymiotach akta nieco odmienniej
mówią, ale był to wiek pochlebstw i płaszczenia się. Tymcza-
sem potomność go inaczej osądziła, dając mu nazwę czło-
wieka zdolnego, zręcznego i przewrotnego. Zresztą i sam
sobie nie lepiej przyświadcza w pamiętnikach; przykrywa
się prawda miłością krwi, chęcią nieprzepartą wyniesienia
rodu swego, ale z ust jego wyrywa się głos sumienia: „Ty,
Boże, będziesz sędzią, a bądź sędzią miłosiernym, woła

') Acta z r. 1783.



— 88 —

w pamiętnikach, tych spraw, które się na papier wypisały,
i tych, które nie warte były wspomnienia... Gdybym z Au-
gustynem pisał wyznanie ułomności swoich, musiałbym przy-
znać, iż im więcej zbliżałem się do końca mojego, tem wię-
cej nasuwało się zdarzeń zapomnienia tego końca wszyst-
kich zabiegów; im więcej udawałem się w zabiegi interesów
doczesnych, im więcej nabierałem światła nauki światowej,
tem ciemniej widziałem światło nauki przedwiecznej. Praco-
wite próżniactwo pożerało dni życia mojego, nieważne wy-
datki niszczyły częstokroć grosz, mogący się lepiej obracać,
a próżność chwały prowadziła mię ścieżkami obłąkanemi..."
Pisał to w końcu roku 1781. Dalsze postępowanie wcale nie
zdradza, by do tych słów przywiązywał sobie wagę; wyrzuca
sobie, co prawda, nepotyzm, ale swoją drogą wydaje na
siebie i na swoich 40,000 złotych polsk. rocznie; a gdy do-
chody nie starczały, zaciągały się długi—rosły procenta.

Uciekając od kłopotów, przesiadywał w dobrach rodo-
wych, Janowie w Kowieńskiem, lub probostwie wołpiańskiem,
w Warszawie. Poza sprawami wyniesienia swego i dyplo-
macji, czas wolny poświęcał literaturze, pisał komedje dla
teatrów i nauki dla „plebana". Z pod pióra jego wyszły:
„Warszawianin w domu", komedja w 3-ch aktach; „ Warsza-
wianin na wojnie", „Panicz gospodarz", „Mądry polak po
szkodzie", a także „Akt konfederacji gieneralnej Wielkiego
Księstwa Litewskiego", „Decyzja konfederacji litewskiej
względem odebrania przysięgi", „Decyzja obwieszczenia
marszałka Wielk. Ks. Litewskiego", „Ks. pleban" — powieść
treści moralnej i wreszcie „Pamiętniki". Był to jak widać
człowiek uniwersalny, ale kapłan żaden. Gnany próżnością
i potrzebami, nie wzdrygnął się brać kubanów, płaszczyć się
tam, gdzie należało się postawić; intrygować i politykować,
gdzie trzeba było miłości chrześcijańskiej i szczerości, zna-
mionującej umysły wyższe, a tembardziej książąt Kościoła.
Umarł na rusztowaniu w Warszawie w roku 1794, w czasie
rewolucji *).

Z wyniesieniem Kossakowskiego na biskupstwo inflanc-
kie, na sufraganję trocką, w roku 1782 mianowany i konse-
krowany na biskupa tespieńskiego in partibus Franciszek
Junosza GzowsM, kanonik smoleński i od roku 1777 wileń-
ski; po śmierci swego konkurenta ks. Skorulskiego, ostatniego
rektora akademji, z którym nawet miał proces o tę kanonję
w roku 1775, mając za sobą kapitułę, z wyiątkiem kilku
członków. Pomimo jednak protestu kapituły, Skorulski został

') Ącta cap. t. XXVIII — XXXIII. Pamiijtaild Józefa Kossaków-
skiogo, biskupa inflanckiego. Warszawa 1891 r. Ołebethner i Wolff. Ency-
klopedja Orgelbr., t. XV, str. 665.



instalowanym.przez biskupa Józefa Kossakowskiego w asy-
stencji kanoników Wawrzeckiego i Toczyłowskiego. Był to
ozłowiek możny, skoligacony szeroko w trockiem wojewódz-
twie, sprytny, chciwy wyniesienia i niedający się wyprze-
dzić w zdobywaniu tytułów. Umarł w 1785 r. 21 grudnia J).
Po jego śmierci sufraganja wakuje do roku 1798.

W roku 1798 biskup wileński Jan Nepomucen Kossa-
kowski, zgodnie z wolą Stolicy Apostolskiej, rozgraniczając
djecezję wileńską i stanowiąc sufraganje, na trockiego su-
fraganą powołał prałata archidjakona kapituły wileńskiej,
konsekrowanego w tymże roku na biskupa loryceńskiego,
Jerzego Antoniego z Łubna PołubińsTciego, który przyjęty do
kapituły 1760 roku, często posłował od niej do Massalskiego v

w sprawie układów o Werki; umarł 1801 roku 3).
Po nim sufraganje otrzymał prałat scholastyk żmudzki,

kanonik wileński, biskup nominat Ignacy Houwakl, były
członek Komisji Edukacyjnej i administracji, rządzącej dje-
cezją wileńską za biskupa Massalskiego; umarł r. 18033).

Tadeusz Kundzicz, biskup anastasjopolitański, ex jezuita,
doktor filozofji, profesor emeryt Uniwersytetu wileńskiego,
gdzie wykładał ścisłą matematykę. W roku 1808 nominowa-
ny na sufraganą trockiego, do kapituły wszedł w roku 1810,
jako kanonik; w 1815 roku konsekrowany na biskupa, rzą-
dził diecezją w imieniu Strójnowskiego od roku 1810 do 1812.
Umarł 1829 roku*). Ostatnim sufraganem trockim był bis-
kup Jan CywińsU. (Ob. Biskupi wileńscy).

VII.

Sufragani Brzescy.

W roku 1319 Brześć przeszedł z pod panowania książąt
wołyńskich pod panowanie Giedymina, był miejscem ze-
brania książąt litewskich w czasie zamieszek domo-
wych. Gdy w roku 1389 Witold, jako udzielny pan Brześcia,
przeszedł na stronę Krzyżaków, Jagiełło zdobył Brześć i za-

') Acta cap. t. XXX — XXXI. Encyklop. pow. Orgelbranda t. XI,
str. 110.

s) Formularz z 1800 roku. Acta cap. XXVIII — XXXVI. Raporty
Kossakowskiego 1. с .

3) Acta t. XXXII — XLII. Raporty Kossakowskiego 1. c.
*) Acta cap. t. XXXVIII — LlV. Formularz z roku 1814. Bielińiki.

Uniwersytet wileński t. III, str. 236. Osufraganji trockiej. Wizyta kościoła
katedralnego g roku 1818, ksiqgi funduszowe z roku 1804. Act» biskupów
wileńskich od roku 1780 — w archiw. konsyst.

12
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prowadził tam swoje rządy. Miasto otrzymało wtedy od
króla swobody magdeburskie; monarcha ten zbudował wten-
czas i kościół katolicki — farny, który później w roku 1412
odbudowany został przez Witolda. Witold ze swojej strony
jako gorliwy krzewiciel wiary katolickiej, sprowadził do
Brześcia i uposażył augustjanów. Za następców jego w. w.
ks. litewskich przybyli tu jeszcze bernardyni, dominikanie,
jezuici, bazyljanie, brygidki i bernardynki. Pod względem
zarządu duchownego rit. lat., Brześć należał do djecezji łuc-
kiej z tytułem archidjakonji; unici zaś mieli tu swoje bi-
skupstwo.

Na początku XVIII stulecia biskup łucki Rupniewski
założył w Brześciu, przy probostwie, seminarjum dla księży
świeckich, gdy zaś po roku 1794 Brześć przyłączony został
do djecezji wileńskiej, biskup Jan Nepomucen Kossakowski,
na mocy bulli papieskiej, ustanowił w roku 1798 sufraganję
brzeską, fundusz jej nadał na plebanji wysoko-litewskiej
i utwierdził kolegjatę brzeską, składającą się z 12-tu kano-
ników. Pierwszym i ostatnim sufraganem był Adam Kłokocki,
ex jezuita, prefekt i sekretarz Akademji jezuickiej. Po ka-
sacie jezuitów został proboszczem narewskim, a potem ka-
nonikiem smoleńskim i dziekanem bielskim; w roku 1798
konsekrowany na sufraganą brzeskiego z tytułem biskupa
sydyneńskiego in partibus, umarł 1822 roku. Po zburzeniu
w 1830 roku starego Brześcia i urządzeniu tam fortecy,
upadły wszystkie fundacje; kościoły i klasztory weszły do
gmachów fortecznych, oraz koszarowych ')•

VIII.

Sufragani Kurlandzcy.

Po skasowaniu w roku 1797 djecezji inflanckiej część
jej przyłączono jako sufraganję do Wilna. Inflancka djecezja
nie miała ani stałej katedry, ani uposażonej kapituły; człon-
kowie jej rozproszeni byli po całej prowincji litewskiej,
jako proboszczowie parafji; stąd ks. Kitowicz dowcipnie wy-
raża się o tej djecezji, iż stolica jej była in abstrado, a ka-
pituła in infinito. Pierwotna fundacja djecezji inflanckiej,
czy wendeńskiej, oparta była na dobrach w powiecie pil-
tyńskim; dobrate w roku 1559 biskup Mejninghausen (Mun-
nichhusen) zastawił królowi duńskiemu za 30,000 talarów

l) Raporty Kossakowskiego z roku 1798. Formularze z roku 1816.
Podrączna Encyklop. Kościolna, t. Ц. Ob. Kościoły i klasztory.



bitych; król Stefan je odkupił i założył w tejże cenie kró-
lowi pruskiemu; a od tego wykupił je znowu pewien szlach-
cic na prawach hypotecznych. W taki sposób, dzięki cią-
głym przewrotom w Inflantach, fundacja Mejninghausena
upadła. W 1728 roku biskup inflancki Szembek kupuje do-
bra Lehnen za 45,000 zł. albertyńskich i zapisuje na fun-
dusz biskupstwa inflanckiego, biskup zaś Moszyński zasta-
wia je za 10,000 zł. czerw. Sackenom w roku 1775. Sumę
tę podniósł biskup Jezef Kossakowski, a po jego śmierci
spadkobiercy zabezpieczyli ją na Żejmach i wypłacili 5 proc.
biskupowi wileńskiemu, który obracał je na utrzymanie ko-
ściołów i duchowieństwa w Kurlandji. Funduszów osobnych
ta sufraganja nie miała; sufragani mieli dochody z zajmo-
wanych probostw, z sum biskupstwa inflanckiego rubli 300
i dochód z kanonji wileńskiej do 1000 rb. ')• Pierwszym su-
fraganem był Adam Korwin Kossakowski, biskup limireński.
Początkowe nauki pobierał u jezuitów w Pińsku, a potem
w seminarjum wileńskiem. Po ukończeniu studjów był wi-
karjuszem, następnie proboszczem w Szenbergu, potem zaś
kanonikiem, a w roku 1793 nominatem sufraganem kurlandz-
kim. Na tę sufraganję konsekrowanym został w 1798 roku.
Wszedł do kapituły wileńskiej jako koadjutor 1810 roku,
a w 1814 został rzeczywistym kanonikiem kapituły wileń-
skiej, zatrzymując przy sobie probostwo szenberskie i Wiel-
kiej Brzostowicy. Przebywał stale w Wilnie i pod długole-
tnią nieobecność biskupów djecezjalnych pełnił obowiązki
pasterskie, udzielając święceń kapłańskich, sakramentu bierz-
mowania itp. Umarł 1828 roku 4 maja2).

Drugim sufraganem był Kazimierz Dmochowski. Urodził
się w Mińskiem; początkowe nauki pobierał w Łużkach u pi-
jarów, potem przez rok w seminarjum krasławskiem, a od
roku 1799 w seminarjum djecezalnem wileńskiem. W 1803 r.
wyświęcony na kapłana, powołany został do kancelarji bi-
skupiej i razem zastępował kapelana biskupiego. W 1807 r.
został kanonikiem honorowym kurlandzkim, a w roku 1811
koadjutorem, w następnym roku rzeczywistym kanonikiem
kapituły wileńskiej. W 1815 roku wysłany jako delegat do
kolegjum petersburskiego, odtąd przebywał najczęściej w Pe-
tersburgu. W roku 1840 został naznaczony a w następnym,
dnia 11 lipca, konsekrowany na sufraganą kurlandzkiego,
w 1848 roku wyniesiony na stanowisko metropolity inohy-
lowskiego. Przy nim kurlandzka sufraganja wskutek nowych
rozgraniczeń przeszła do djecezji żmudzkiej 3).

ł) Wiadomości funduazowe z roku 1804 archiw. konsystor.
') Acta cap. XXXV — Ш ; Formularze z roku 1814. Elenchus labo-

rum e-pi Adam Kossakowski, archiw. konsystor.
') Aota cap. t. XL — LVII. Formularze ss roku 1814.



— 92 —

IX.
Biskupi innych djecezji i tytularni, zasiadający w kapitule wi-

leńskiej.

Jan AndruszTcicwicz, alias Pudełko, z Wilna, jako kanonik
zasiadał w komisji, roztrząsającej zatarg między kapitułą
wileńską i biskupem Andrzejem Szeligą w roku 1486. Po-
tem był biskupem łuckim. Umarł po roku 1499 ')•

Erazm Ciołek, prepozyt wileński, biskup płocki, ulubie-
niec króla Aleksandra Jagiellończyka; posłował od niego do
Rzymu, wiele uzyskał przywilejów dla katedry wileńskiej.
Umarł w Rzymie 1522 roku, wyjednawszy dekret kanoniza-
cyjny św. Kazimierza. Dekret ten z jego śmiercią zatracono 2).

Wawrzyniec MiedzelewsM, prepozyt kapituły, wspomniany
w aktach 1511 roku z powodu kary włożonej na niego 2 kóp
gr. za opuszczenie domu. Umarł jako biskup kamieniecki
1529 roku, chwalony w aktach za swą dobroczynność wzglę-
dem ubogich 3).

Jan Filipowicz, zasiadał na sesji kapitulnej 26 sierpnia
1510 roku; w roku 1518 pisze się kustoszem, a w roku 1520
elektem kijowskim, wreszcie 1522 roku biskupem. Zbudo-
wany przez się dom naprzeciw kościoła św. Jana, zapisał
na utrzymanie altarysty przy katedrze i wicekustosza przez
się ustanowionego. Umarł na początku 1524 r.4).

Mikołaj Wierzgajło. Na sesjach zasiada 4 października
1518 roku, następnie pisze się dziekanem kapituły. 1524 r.
został ukarany odjęciem prestymonium Trusowicz, za nie-
prawidłowe rządzenie temi dobrami; ale po oczyszczeniu się
od zarzutów odzyskał je znowu. 1525 roku pisze się elektem
kijowskim — do roku 1528; potem został biskupem żmudz-
kim. Umarł 1533 r.5).

Stanisław Tarło, kanonik krakowski, archidjakon lubel-
ski, biskup przemyski; przyjęty do kapituły od roku 1524
jako kanonik; zrezygnował z kanonji 1537 roku, którą po
nim otrzymał Walerjan z Krayska ProtasewiczG).

Wacław Wierzbicki, biskup żmudzki od roku 1536. Przy-
jęty do kapituły jako kanonik 1537 roku, prezydował na
synodzie djecezalnym wileńskim 1555 roku w zastępstwie
biskupa wileńskiego ks. Pawła i w tymże roku umarł7).

Jan Andruszkowicz, kanonik wileński, zasiadał na syno-
dzie djecezalnym w 1536 roku; po roku zaś 1565 został bi-
skupem kijowskim8).

') Podręczna encyklop. kościelna t. I, str. 194 i Encyklop. Orgel-
branda t. III, str. 6-r>0. a) Acta t. 1. Ks. Lipnicki, Życie, cuda i cześć św.
Kussimierzii, Wilno 1907 r. '*) Acta cap. t. I. *) Acta cap. t. 1 i II.') Tamże.
s) Acta t. I—II.T) Tamże t. III.») Acta t. II. Encyklop. Orgelbr. t. III, str. 025.
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Jan z Dómaniewa. Od r. 1526 kanclerz biskupi, wszedł
do kapituły 1529 roku, potem został jej prepozytem. Mąż
niepospolitych zdolności i wielce pobożny, posiadający
obszerną wiedzę; według Rojziusza „między ludźmi nie
prędkoby można znaleźć doskonalszego". Był prokuratorem
ks. Pawła Olszańskiego przy objęciu djecezji wileńskiej,
a potem zastępował go w rządach; po śmierci biskupa księ-
cia Pawła, rządził djecezją do przyjazdu biskupa Protase-
wicza. 1556 roku mianowany biskupem żmndzkim. Umarł
1563 roku. Między zapisami uczynionymi na katedrę wileń-
ską, zostawił pierścień dla sufraganów wileńskich, który
dziś umieszczony na wielkim palcu relikwiarza św. Sta-
nisława ').

Piotr ArciechowsM. Kanonik wileński od r. 1556, potem
dziekan; umarł w roku 1562, jako nominat kamieniecki 2).

Stanisław Narkuski. Zasiada na sesji kapitulnej w r. 1551
w lipcu, posłował od kapituły na synod piotrkowski w r. 1554,
w następnym roku brał udział na synodzie wileńskim dje-
cezalnym w charakterze kanclerza biskupiego. W roku 1561
delegowany na synod prowincjonalny do Warszawy; w roku
zaś 1563 zostaje nominatem żmudzkim; w kapitule posiada
prelaturę archidjakona. Umarł w następnym roku, w paź-
dzierniku, jako elekt biskup żmudzki3).

Wiktoryn Wierzbieki. Kanonik wileński, w r. 1561 jako
komisarz kapitulny zbierał podatki i sprawdzał rachunki
z majętności kapitulnej Strzeszyna. Elektem żmudzkim pi-
sze się w roku 1565, potem w roku 1567 wstępuje na bi-
skupstwo iuckie i rezygnuje z kanonji. Umarł 1588*).

Zygmunt BościszewsM, biskup przemyski, w roku 1596
scholastyk wileński, od roku 1611 nominat przemyski 5).

Adam Pilichowski przyjęty do kapituły jako kanonik
1563 roku, wyniesiony na biskupstwo chełmskie 1579 r.G).

Andrzej Patrycy-Nidecki, od roku 1570 archidjakon wi-
leński, potem biskup inflancki i wendeński. Umarł 1587 r.7).

Melchior Oiedrojć. Instalowany na kustosza 1572 roku,
elektem miednickim pisze się w roku 1475. . Wielce zasłu-
żony w odrodzeniu ducha katolickiego na Żmudzi za po-
mocą katechizacji i pracy pasterskiej, i w stłumieniu ruchu
nowatorskiego. Umarł w r. 1609 s).

Mikołaj Kostka. Instalowany na scholastyka wileńskiego
1587 roku, zrezygnował 1590 r. Nominat chełmiński 1600 r.
Umarł 1610 r. 8).

') Acta cap. I - III. ') Tamżo t. III — IV. ') Tamże t. III — IV.
*) Tamże t. IV. ») Acta t. VII. Encyklop. Orgelbr. t. III, str. 681. 6) Acta
cap. t. IV — VI. ł) Acta cap. t. V — VII. 8) Acta t. V — VIII. Encyklop.
Orgelbr. t. IX, str. 720. э) Acta t. VII. Encyklop. Orgelbr. Ł IX, str. 004.
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Stanisław Kiszka. Pochodził z rodu zamożnego. Od roku
1608 kanonik wileński; zapisał kapitule wileńskiej ol-
brzymie dobra Hoduciszki, a biskupom żmudzkim Dokszyce.
Od roku 1619 biskup żmudzki. Umarł 17 lutego 1626 r. x).

Melchior Oeysz Heliaszewicz. Wszedł do kapituły 16 u r.
jako kanonik; 1615 roku uczestniczył na zjeździe stanów li-
tewskich jako delegat kapituły; 1622 roku został prałatem
archidjakonem; roku 1630 zbudował i uposażył kościół pa-
rafjalny w majątku prestymonialnym Parafjanowie, należą-
cym do archidjakona wileńskiego. W roku 1631 pisze się
nominatem żmudzkim. Za niezachowanie statutów i niepra-
widłowe rządzenie majątkiem był pozbawiony przez kapitułę
Parafjanowa i odzyskał go na nowo na następujących wa-
runkach: 1) upokorzenie się przed kapitułą, 2) słuchania
w przyszłości jej rady, co do rządzenia majątkiem, 3) nie-
wydawania majątku w arendę bez wiedzy kapituły i 4) wy-
nagrodzenia poddanych. Nadto pieniądze, zasekwestrowane
przez kapitułę z jego dochodów za czas kary, w połowie
obrócono na szpital św. Magdaleny, a drugą połowę prze-
lano do kasy kapitulnej. Było to w roku 1625. Umarł w ro-
ku 1633 2).

Franciszek Dołmat Isaykowski, biskup smoleński, mąż
wielkiej nauki i pełen ducha Bożego. Posłował od kapituły
na sejm konwokacyjny w roku 1632; należał do komisji po-
prawy statutu litewsk. Wszedł do kapituły jako kanonik
1626 roku; posiadał probostwo trabskie i grodzieńskie, z któ-
rych zrezygnował, zarówno jak i z prepozytury, posiadanej
w kapitule, gdy został biskupem smoleńskim w roku 1650.
Założył w Grodnie kościół i kolegjum jezuickie. Umarł
1654 r. 3).

Aleksander Chodkiewicz. Kanonikiem został w roku 1634,
biskupem wendeńskim pisze się w roku 1652. Nie był gor-
liwy o decorum domu Bożego; jako proboszcz kaplicy świę-
tego Kazimierza zaniedbywał plebanje remigolską i ponie-
wieską, należące do tej kaplicy; za co mu kapituła w roku
1566 dała surową monitę i zagroziła karami, że klucze od
kościoła poruczał żydowi, urządzał tańce w plebanji, rozda-
wał bieliznę kościelną kobietom i t. p. Narazie odpowiedział
połajanką, ale się wkrótce opamiętał i nastąpiła zgoda.
Umarł 1676 r. 4).

Kazimierz Pac. Przyjęty do kapituły jako kanonik
w czasie tułactwa w roku 1657. Konsekrowany na biskupa
smoleńskiego 15 czerwca 1664 roku przez biskupa wileńsk.

') Acta t. VIII - IX. ») Acta t. VIII - X. ') Acta t. IX — XII.
*) Tamże t. X - XVII.
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BiaJłozora, w asystencji biskupa wendeńskiego Chodkiewicza,
sufraganą wileńskiego Tyzenhauzą i arcybiskupa połock.
Kólendy. Potem został prepozytem kapituły, a w roku 1668
biskupem żmudzkim; współubiegał się później z nominatem
Mikołajem Pacem o biskupstwo wileńsk. Umarł w r. 1695 г).

Benedykt Żuchorśki. Kanonik wileński od roku 1662, po-
tem kustosz; w roku 1678 nominat sufragan żmudzki;
w roku 1683 pisze się biskupem malleńskim, sufraganem
żmudzkim. Jako kustosz wiele położył pracy i kosztów
w odnowieniu katedry wileńskiej po najściu moskiewskiem;
ostrą prowadził utarczkę z nominatem wileńskim Mikołajem
Pacem; w końcu się pojednał. Umarł w 1695 r.3).

Jan Hieronim Kryszpin Eirszenstein. Przyjęty do kapi-
tuły 1681 roku jako kanonik, w roku 1685 kustosz, potem,
biskup żmudzki. Umarł 1710 r.3).

Teodor Wolff. Instalowany na kanonika w roku 1700.
W roku 1702 wydelegowany od kapituły do króla, w celu
ochrony dóbr od uciemiężenia przez wojska saskie i miej-
scowe. Wtedy już się pisał biskupem trypoiitańskim. Nie-
siecki podaje go jako koadjutora inflanckiego w roku 1704;
potem biskup inflancki i w końcu chełmski. Umarł 1712 r.
w Warszawie; pogrzebiony u jezuitów. Tenże Niesiecki mówi:
iż biskup Wolff łączył naukę z pokorą, skromność z bisku-
pią powagą, żarliwość o wiarę z łaskawością *).

Ludwik Ogiński. Przyjęty do kapituły jako kanonik
w roku 1700 razem z "Wolffem 5 listopada. Biskupem smo-
leńskim został, po Horainie, który postąpił na biskupstwo
źmudzkie w r. 1716. Umarł w r. 1718 5).

Felicjan Konstantyn SzaniawsM, biskup krakowski, naj-
znakomitszy uczony z czasów Augusta II i obrońca tego
króla. Urodzony w powiecie oszmiańskim. W Encyklopedji
Orgelbranda zalicza się on do kanoników wileńskich około
1700 roku; akta jednak podają innego Szaniawskiego, imie-
niem Marcjana, który wszedł do kapituły w roku 1693 jako
kanclerz djecezalny, potem był scholastykiero i umarł w
roku 1728 w Bezdzieży, maj. probostwa trockiego; biskup zaś
Felicjan Konstantyn umarł w г. 1732 е).

Antoni TyszMewice. Wszedł do kapituły w roku 1725
jako kanonik, w roku 1739 dnia 8 października konsekro-
wany na biskupa menniteńskiego, sufraganą kijowskiego.
W roku 1755 jako biskup żmudzki konsekrował Tomasza

M Acta t. XIII - XIX. *) Tamże t. XIII—XIX. s) Taraże t XVII-
XXI. *) Acta t. XX, Nioeiecki t. IX, str. 398. 5) Acta t. XX, Niesiecki.
tom VII. 6) Acta t, XIX — XXIV. Encyklop. Orgelbr. t. XXIV. str. 546.
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Zieńkowicza na biskupa allalieńskiego. Zrezygnował z ka-
nonji wileńskiej 1760 roku. Umarł 1762 roku w Olsiadach l).

Józef, książę z Kozielska, Puzyna, biskup inflancki, kano-
nik wileński, w roku 1728 został kantorem, w roku 1733
zbudował kaplicę w Mickunach, a w roku 1743 szpital świę-
tej Magdaleny. Biskupem został około 1748 roku; umarł jako
scholastyk w roku 1752, dnia 5 marca w Lehnen, djecezji
piltyńskiej 3).

Jerzy Mikołaj Hylzen. Prepozyt inflancki, w roku 1738
dnia 1 października obrany na kanclerza djecezalnego po
śmierci ks. Tyzenhauzą. Od roku 1745 biskup smoleński;
w roku 1758 przybrał sobie koadjutora Wodzyńskiego; zre-
zygnował z biskupstwa 1763 roku. Umarł 1775 roku. Pasterz
gorliwy i czujny według serca Bożego, nie stosował się do
rozbrykanego ducha swego czasu. Tłumaczył dzieła asce-
tycznej i pastoralnej treści; wydawał listy pasterskie w celu
podniesienia ducha bogobojności i nauki pasterskie, oraz
prawidła kaznodziejstwa3).

Oabrjel Wodzyński, kanonik warszawski, wszedł do ka-
pituły wileńskiej w 1752 roku. Z racji prezentowania go
przez króla jako polaka, kapituła ulegając woli królewskiej,
przyjęła go; ale na przyszłość zastrzegła się, by polakom
nie były otwarte wrota do niej. W r. 1759 został biskupem
tesbańskim, od roku zaś 1762 koadjutorem smoleńskim. Był
to, jak powiada Bartoszewicz, biskup starowierny, do Koś-
cioła przywiązany, i dlatego źle wyglądał w wolterjańskim
wieku. Brał udział w sejmach i komisjach od r. 1763, bronił
przywilejów duchowieństwa przeciwko postanowieniom ogra-
niczającym prawa duchownych co do nabywania ziemi, jako
też i praw kapituły wileńskiej względem zbuntowanych
włościan możarowskich, którzy, głosząc się szlachtą wolną,
nie chcieli nadal się liczyć poddanymi kapitulnymi i potur-
bowali Wodzyńskiego, gdy jechał z Wilna do Lublina.
Na sejmach obstawał biskup za sprawiedliwością, nie oglą-
dając się na osoby. Utraciwszy faktycznie biskupstwo przez
pierwszy rozbiór kraju siedział w Warszawie, otrzymując
zapomogi od sejmu. Umarł w r. 1788*).

Aleksander Horain, infułat gieranoński, biskup hireński,
sufragan żmudzki; prowadził długoletnią utarczkę z Ancutą
i z kanonikiem Żebrowskim o archidjakonję, przypadającą
mu w spadkobierstwie (sic) po stryju, biskupie żmudzkim,

i) Acta t. XXII — XXVIII. Encyklop. Orgelbr. t. III, str. 719.
*) Acta t. XXIII — XXVII.
3) Acta t. XXV. Encyklop. kość. t. VII, str. 580 i Encyklop. Orgel-

branda t. XII, str. 375.
<) Acta t. XXVU — XXXII. Encyklop. t. XXVII, str. 603.
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którą otrzymał w roku 1738. Kapituła nie dopuszczała go do
tej godności 2 powodu, iż rezygnację stryja na jego imię
uważała za nielegalną, że posiadał wiele beneficjów, że nio
miał stopnia naukowego etc.; umarł 1774 r.1).

Jan-Dominik ŁopacińsM, biskup żmudzki, jako kanonik
wileński posłował w roku 1733 na sejmie warszawskim
z Józefem Sapiehą, prepozytem kapituły wileńskiej; z tymże
Sapiehą, już koadjutorem wileńskim, w r. 1743 wystarał się
0 dystynktorja dla kapituły u Stolicy Apostolskiej. W roku
1759 powodowany gorliwością o zbawienie dusz, wybudował
cerkiew unicką w majątku prestymonjalnym Kapłańcach
nad Berezyną, jako prałat scholastyk; od roku 1762 biskup
żmudzki. Umarł 1778 r. 2).

Józef-Leon Łopaciński, synowiec poprzedniego, przyjęty
1709 r. jako koadjutor swego stryja biskupa żmudzkiego,
prałata scholastyka wileńskiego; w 1776 roku biskup trypo-
fitański, sufragan żmudzki; umarł kustoszem w 1803 roku3).

Michał Chomiński, biskup eleuzyński, sufragan, oraz ku-
stosz żmudzki; przyjęty do kapituły 1760 r. po rezygnacji
biskupa żmudzkiego Tyszkiewicza. Prałat światły i wielce
czynny, załatwiał sprawy kościelne i kapitulne, z polecenia
Massalskiego, biskupa wileńskiego, ułożył memorjał, odnośny
do szkół ludowych w roku 1777. Akta zalecają jego grun-
towną cnotę, rozsądek w rozbieraniu trudnych rzeczy
1 rzadką gorliwość o sprawy publiczne z zaniedbaniem siebie;
sufraganem został 1767 г.; umarł 1803 r. 16 lipca4).

Jan-Stefan, książę Giedroje', biskup żmudzki; przyjęty do
kapituły jako kanonik 1755 г.; umarł w 1803 r.5).

Walenty Wolczacki, z zakonu kaznodziejskiego, do kapi-
tuły wszedł jako koadjutor-kanonik 1786 г.; biskup toma-
sieński od roku 1785; umarł 1810 r.e).

Jakób-Ignacy Dcderko, ex jezuita, pierwszy biskup miń-
ski. Wyświęcony na kapłana w roku 1776, został kaznodzieją
w kościele św. Jana i koadjutorem ks. Puzyny; w roku 1781
kanonikiem kapituły wileńskiej, następnie infułatem ołyckim
i kanonikiem łuckim. Troszczył się o kościół, czynnym
był działaczem w kapitule. W 1798 r. konsekrowany na bi-
skupa mińskiego. Urządził djecezję, kapitułę, dom dla biskupa
i zorganizował Towarzystwo Dobroczynności w Mińsku. Dla
powiększenia funduszów biskupich starał się o przyłączenie

') Encykl. Orgolbranda t. XII, str. 126; Act» t XXIV—XXIX.
s) Tamie. Enc. Orgelbr. t. XVII, str. 024. ») Acta t. XXIX—XXXVI. •) Acta
t. XXVHI-XXXVI. Podręcz. Enc. kościelna t. VII, str. 41. s ) Acta cap.
t. XXVIII-XXXVI, Formularze 1800 r. fi) Acta t. XXXI—XXXIX. Formula-
ree z r. 1800.

13
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do biskupstwa mińskiego, sufraganji trockiej, ale biskup Kos-
sakowski temu się oparł. Umarł w Ołyce 1829 r. l).

Alojzy OsińsJci, infułat ołycki, biskup sufragan łucki, uro-
dził się w 1770 г., do Wilna przybył w 1824 r. Przedtem
początkowe nauki pobierał u pijarów w Kadomiu, w r. 1784
przywdział suknię zakonną i poświęcił się studjom teologicz-
nym, matematycznym, przyrodniczym i językoznawstwu. Od
r. 1791 został nauczycielem matematyki i logiki w szkołach
pijarskich. Wyświęcony na kapłana w r. 1793 w dalszym ciągu
poświęcał się zawodowi nauczycielskiemu. Od 1806 do 1824 r.
był profesorem literatury łacińskiej i polskiej w liceum
krzemienieckiem. W tym czasie, w r. 1812, za dyspensą Sie-
strzencewicza przeszedł do kleru świeckiego i otrzymał pro-
bostwo w Krzemieńcu. W 1818 r. dnia 20 września wszedł
do kapituły łuckiej i zarazem został prałatem kantorem ży-
tomierskim.. W tymże roku Krakowskie Towarzystwo Umie-
jętności wybiera go na swego honorowego członka; w 1820 r.
Pius VII daje mu dyplom na szambelana dworu rzymskiego
i lateran. i order złotej ostrogi. Do Wilna przybył w 1824 r.
i wprowadzony jako kanonik do kapituły wileńskiej, zajął
posadę w konsystorzu deputata do sądów granicznych i wi-
zytatora seminarjum. W 1827 r. otrzymał w uniwersytecie
wileńskim stopień magistra a wkrótce i doktora teologji.
W r. 1831 zostaje infułatem ołyckim, w r. 1833 rektorem
Akademji wileńskiej. Zwolniony z tego urzędu w r. 1839
i wyniesiony na sufraganą łuckiego. Umarł w Ołyce w 1842 r.
Obok olbrzymiej i gruntownej wiedzy odznaczał się nieza-
radnością i łatwowiernością; był przeto przedmiotem docin-
ków i żartów, co go wcale w niekorzystnem świetle stawi,
jako rektora Akademji, której uczniowie nie omieszkali wy-
zyskać wad swego zwierzchnika. Ciągle pracował nad lite-
raturą; z dzieł jego znane są: Nauka ojca, dana synowi, ja-
dącemu do Akademji, Warszawa 1801 г.; Przestroga pani dla
swej wychowanki; Mytologiczny słownik w 3-ch częściach, dedy-
kowany cesarzowi Aleksandrowi 1, Warszawa 3 t. 1806 г.;
Rozprawa o życiu i pismach, ks. Piotra Skargi, Warszawa
1812 г.; О życiu i pismach Tadeusza Czackiego, Krzemieniec
1814 г.; Pochwała ks. Onufrego КорсгушЫедо, Warszawa 1817 г.;
Kazania na pogrzebie Mniszka, Lenowskiego, Chojeckiego,
Scheidla, Czecha, Felińskiego, Lerneta, Zaliwskiego i Radży -
mińskiej, Warszawa 1806 г.; Mowa w czasie otwarcia nauk
w krzemienieckiem (wołyńskiem) liceum, Krzemieniec 1807 г.;

1) Acta t. XXX—L. Raporty Kossakowskiego r. 1801. Formularze
z r. 1800 i 1814. Encykl. Orgelbr. t. VI, str. 887.

2) Encyklop. койс. t. XVII, etr. 523.
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Kazanie na egzekwjach Leona XII i ks. Adama Czartoryj-
skiego, feldmarszałka austriackiego; Pożegnanie liceum wo-
łyńskiego. Literatura polska i łacińska. Betonjka i poetyka; Słow-
nik polski w 20 tomach, wydany wyjątek Łza i Nadzieja,
Wilno 1835 г.; Przemowa przy otwarciu akademji duchownej;
Obraz życia i pism, ks. Jakóba Wujka, z dodaniem wiado-
mości o bibljach, psałterzach i kancjonałach — zaginął. Wia-
domość o biskupie wileńskim, Pawle Algimontowiczu, ks. 01-
szańskim w Wizerunkach naukowych. Żywoty biskupów wi-
leńskich w 26 zeszytach: — nabył je Skimborowicz, odprze-
dał Orgelbrandowi, ten wydrukował 3 tomy i z powodu
braku ostatnich arkuszów nie wydał. Wiadomość o życiu
г pismach pisarzów polskich z rozbiorem ich dzieł w 20 to-
mach. O jezuitach w Polsce i wiele innych dzieł, które stano-
wiły owoc długoletniej pracy i mogły się nazwać skarbcem;—
z małym wyjątkiem — zaginęły 1).

Antoni Fijałkoiv$ki, metropolita mohylowski. Teologiczne
wykształcenie i stopnie naukowe otrzymał w seminarjum
głównem wileńskiem; wyświęcony na kapłana, był z początku
kaznodzieją przy kościele św. Jana, a potem profesorem
dogmatyki i francuskiego przy seminarjum djecezji wileń-
skiej, oraz wizytatorem seminarjum. W roku 1828 powołany
na profesora dogmatyki i historji kościelnej przy Uniwer-
sytecie wileńskim. W 1832 r. wprowadzony został do kapi-
tuły wileńskiei; w następnym został regiensem seminarjum
djecezalnego wileń., przyłączonego do Akademji Duchownej,
a nadto profesorem pastoralnej w Akademji; należał do ko-
mitetu redagującego „Kurjer Litewski". Po ustąpieniu Osiń-
skiego z rektorstwa Akademji, objął posadę rektorską. Po
zamknięciu Akademji w roku 1842 pozostawał przy kapitule
wileńskiej. W rokii 1848 wybrano go deputatem do kole-
gjum; w roku 1855 został administratorem djecezji mohy-
lowskiej; 1858 roku prekonizowany i konsekrowany na bi-
skupa tanazejskiego, sufraganą kamienieckiego; 1860 roku
został biskupem kamienieckim, a w 1872 metropolitą mohy-
lowskim. Umarł w roku 1883. Odznaczał się pobożnością
i świątobliwością życia, dobrodusznością swoją jednał serca;
a łatwowiernością ku ludziom dawał się wyzyskiwać nieraz
z uszczerbkiem dla Kościoła. Z prac jego literackich są na-
stępujące: Wyobrażenie Вода г Jego przymiotów; Wizerunki
pocz. 2, t. VI. Odczyt w uniwersytecie: O trzech epokach obja-
wienia Boskiego względnie do trzech stanów, w których rodmj
ludzki zostawał, w r. 1838. Pamiętnik religijno-moralny 1845 г.,

') Acfca t. LI—LVIII. Formularz duchownych urzędników akademji
•/. roku 1838. Encykl. Orgelbr. t. XX, etr. 114.
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Takiż odczyt: O sianie 'politycznym i religijnym w czasie
przyjścia na świat Jezusa Chrystusa; w roku 1829; \yizerunki
7, roku 1836; Dissertatio da faclis autenliae et excgcscos Apoca-
lypsis, w r. 1825, druk. djecez. Wydał w skróceniu: Instilutio-
nes theologiae Bogmaticae Klilpfelii ad usum Ecclcsiasticorum in
compendium redadae w roku 1835. Odczyt: 0 potrzebie i wpływie
na nauki teologiczne hislorji kościelnej w 1834, druk Zawadz-
kiego ')•

Wincenty Lipski, biskup jeropolitański. Do kapituły
wszedł w roku 1831, jako kanonik, potem scholastyk i archi-
djakon wileński; w roku 1857 sufragan saratowski, konse-
krowany przez arcybiskupa Źylińskiego w asystencji bisku-
pów Borowskiego i Wojtkiewicza; był inspektorem i profe-
sorem akademji petersburskiej; umarł w r. 1875 w Odessie 2).

Szymon-Marcin Kozlowski, metropolita mohylowski. Po-
czątkowe nauki pobierał w szkołach kiejdańskich; teolo-
giczne w seminarjum djecezalnem wileńskiem. Po ukończe-
niu Akademji w 1844 г., wykładał religję w gimnazjum ko-
wieński cm, w roku 1846 został profesorem w seminarjum
wileńskiem, w 1848 roku w akademji, 1851 r. został rekto-
rem w seminarjum wileńskiem, w następnym roku kanonikiem
kapituły wileńskiej, 1863 r. zwolniony z rektorstwa. W1866
wysłano go do Petersburga jako delegata do kolegjum;
w 1877 powołany przez metropolitę Fijałkowskiego na rek-
tora Akademji, w roku 1883 konsekrowany na biskupa łu-
cko-żytomierskiego, zaś 1891 г., dnia 2 grudnia, prekonizo-
wany na metropolitę mohylowskiego. Kaznodzieja i literat
pełen ducha Bożego, niezmordowany pracownik na niwie
pańskiej, ojciec wyrozumiały i pobłażliwy dla kształcącej się
młodzieży; do Wilna sercem i duchem był przywiązany, ży-
wo i aż do śmierci się interesując jego dziejami. Był to
prawdziwy miłośnik Wilna, najwzorowszy syn Litwy, umarł
1899 r. Z prac jego literackich pozostały: Biblja łacińsko-pol-
ska... z komentarzem Menochjusza, przełożonym na język pol-
ski, 4 t., 8-go maja, wydanie 2-gio 1896—1898 г.; Elementarz,
czyli nauka czytania i pisania polskiego z katechizmem dla
małych dzieci 1902 г.; Ewangielje i lekcje, z krótkiem ich
objaśnieniem na niedziele i święta... wydanie 2 ilustrowane,
1898 г.; Kąsania t. I; Historja św. dla młodzieży 2 tomy; Hi-
storja św. i katechizm dla dzieci ilustr. i KaUndarz kościelny,
zawierający krótką wiadomość o życiu św. Pańskich 1876 г.,

') Acta t. LV— LVIII. Formularze z t. 1838. Jiioliński. Uniwersytet
Wileński i. li, etr. 11)5.

2) Acta cap. t. LV—LVIII. Eneyklopedja Orgolbranda t. XVII, str. 123,
gdzie mylnie nazwany biskupem janopolitańskim.
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Kazanie o doskonałości chrześcijańskiej w dzień śvv. Fran-
ciszka Salozego na profesji panien Fiorentyniówien, miane
w byłym kościele p.p. wizytek 1856 г.; Kazanie o wielkości
powołania życia zakonnego 1852 г.; Nabożeństico kościelne na
niedziele i święta całego roku w przekładzie polskim, obok
z tekstem łacińskim, wydanie 2-gie 1899 г.; Bok kościelny,
czyli książka domowa dla katolików, 2 tomy, 1876 г.; Wielki
i święty tydzień, czyli nabożeństwo wielkiego tygodnia w ję-
zyku łacińskim i polskim, wydanie 6-te, 1903 г.; Służba Boża,
czyli nabożeństwo kościelne i domowe. Wszystkie książki wy-
dane w Wilnie u Zawadzkiego. W tych pracach Kozłowski, nie
uciekając się do próżnych słów mądrości ludzkiej, ale w pro-
stocie krzyża Chrystusowego, który jest mocą i mądrością,
zaczynając od abecadła, rannego pacierza i katechizmu,
a kończąc na wiekopomnym wydaniu Pisma św., odkrywał
ludowi Bożemu skarbnice wiedzy katolickiej w sposób pro-
sty i zrozumiały dla maluczkich i dla kapłanów, wyjaśniał
tajemnice i dobrodziejstwa Boże i zapalał ducha pobożności.
On nauczył Litwę pobożną czytać i modlić się, jego prace
oświecają zakłady naukowe i lepianki ubogich. Skrzętnie
zebrał religijne śpiewy ludowe i umieścił w „Służbie Bożej";
śpiewy te po dziś dzień rozlegają się po świątyniach na-
szych i stanowić będą wielką pobudkę do pobożności, świad-
cząc zarazem o dawnej swojskiej przeszłości, jak i przy-
wiązaniu do nich potomnych pokoleń l).

Ludwik Zdanowicz, biskup Djonizjady 2).
Wincenty Khiczyński, metropolita, arcybiskup mohylow-

ski. Ceniony wielce przez swych słuchaczy profesor semi-
narjum wileńskiego, kaznodzieja i konferencjonista, od roku
1872 profesor dogmatyki i łaciny, oraz przewodnik duchowny
we wspomnianem seminarjum; potem profesor moralnej
i pisma św., a od roku 1883 inspektor tegoż seminarjum.
Do kapituły wszedł jako kanonik 1896 roku; w następnym
roku wydelegowany od kapituły do kolegjum rzymsko-katp-
lickiego w Petersburgu. W roku 1901 zaszczycony przez
Stolicę Apostolską godnością prałata papieskiego, a w roku
1903 został prałatem kapituły wileńskiej. Stopień doktora
Teologji św. otrzymał od akademji rzymsko-katolickiej pe-
tersburskiej; wyniesiony i konsekrowany na dostojeństwo
arcybiskupie 1910 roku 29 maja'1).

') Acta (. LVIII. Podręczna Knc.yklopedja Kościelna t. XXII.
3) Dbacie: Hiskupi wileńscy.
*) Podttjesenii Encyklopedja Kościelna t. XXI, str. 146.
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X.
Infulacja Oieranońsha.

Infułację tę fundowali Gasztoldowie w połowie XVI w.
potomkowie sławnego Piotra. Gasztolda, protektora fran-
ciszkanów, otrzymali Gieranony od Zygmunta Kiejstuto-
wicza w 1433 r. Potomek tej rodziny, Wojciech Gasztold,
wojewoda wileński, „graf na murowanych Gieranonach",
w 1529 r. zbudował zamek i kościół murowany w Gierano-
nach, potem około 1575 roku inny Gasztold, także wojewoda,
z żoną swoją, księżniczką Drucką, fundował infułację z pro-
bostwem; fundusze oparte były na dobrach Gieranonach,
Dziewieniszkach, Miednikach i starostwie Tykocińskiem.
W roku 1803 rada uniwersytecka wileńska, zabierając
znaczniejsze beneficja na dochód uniwersytetu, wcieliła też
i infułację Gieranońską, dającą do 4000 rubli dochodu. Kiedy
w 1842 r. nastąpiło przelanie funduszów duchownych do
skarbu, w inwentarzu podawczym wymieniają się następu-
jące dobra infułacji wraz z dochodami: Gieranony 700 rb.,
Puzyryszki 743 rb., Mieżany 172 rb. i Dowgirdziszki 847 rb.;
o Tykocinie i Miednikach wzmianki niema *). Infułatami byli
najczęściej członkowie kapituły wileńskiej i żmudzkiej.
Akta kapituły z roku 1692 notują podziękowanie, wyrażone
kapitule wileńskiej przez infułata gieranońskiego, prałata
żmudzkiego Wincentego Wołłowicza zato, iż mu pozwoliła
celebrować pontyfikalnie w katedrze wileńskiej, wobec sena-
torów i magnatów, winszujących mu tej godności. Niedługo
nią się cieszył, umarł w roku 1698; a współczesny nota-
rjusz kapituły napisał na marginesie obok powyższego aktu:
fallax gratia, vana pulchritudo, brevi patuit. Inni infułaci
wymienieni są w rzędzie biskupów2).

XI.
Archidjakonje.

Białoruska. Dla wzmocnienia zarządu i dozoru djece-
zalnego na północnych kresach, biskup Wołłowicz 1619 г.,
za zgodą Stolicy Apostolskiej, ustanowił archidjakonje w mie-
ście Obolcach, powiatu orszańskiego, gdzie był kościół fun-
dacji Jagiełły z roku 1388. Archidjakonja ta od prowincji

]) Arch. Konsyst. Wiadomości o funduszach z r. 1803—1808. Akt
oddania funduszów nieruchomych akademickich i setninarjów я roku 1842
№ 1031.

J) Testament Oasztolda Wojciecha z roku 1539, ob. w II cz. KoŃciol»
Zamkowego, str. 103.
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nazywała się Białoruską, miała pewne przywileje sufraganji
i fundusz, nadany jej przez biskupa na majątku Wiadziec,
w'powiecie sienneńskim '). Pierwszym archidjakonem biało-
ruskim był Jan Ghryzosłom Rożniatowski do roku 1634, po
nim Andrzej Nadratowicz, proboszcz trocki.' Akta kapitulne
z roku 1750 zawierają przywilej, wydany przez kapitułę,
dnia 19 października, archidjakonowi białoruskiemu nosić
dystynktorjum na fjoletowej wstędze na Rusi, a nie w Wil-
nie, dla dystynkcji od innych plebanów; a w roku 1761 po-
zwala archidjakonowi białoruskiemu, księdzu Szumskiemu,
nosić takowe dystynktorjum na złotym łańcuchu wszędzie
aż do śmierci. Archidjakonja ta odjęta od djecezji wileń-
skiej, po utworzeniu djecezji mohylowskiej3).

Białostocka. Utworzona dnia 21 grudnia 1808 roku przez
arcybiskupa mohylowskiego Siestrzencewicza. Po -zaborze
kraju, białostocki obwód przeszedł był pod panowanie Pru-
saków. W Białymstoku urządzono kamerę wojenno-ekono-
miczną, z której wydawano dekrety królewskie, nietylko
ekonomiczne, ale i treści kościelnej do dziekanów i pro
boszczów obwodu białostockiego. W zabranej prowincji za-
łożona była przez nuncjusza Littę nowa djecezja pod nazwą
Wigierskiej, ze stolicą biskupią w klasztorze wigierskich
kamedułów. Kapituła wileńska zapytana 25 lipca 1797 roku
przez nuncjusza o zdanie, co do projektowanej djecezji, dała
swoją zgodę i pochwaliła troskliwość nuncjusza, zastrze-
gając jednak, by do tej djecezji nie przyłączano parafji zo-
stających pod berłem rosyjskiem3). Djecezja wigierska podzie-
loną była na dwa oficjaty, czyli konsystorze: podlaski i litew-
ski, które urządzone były w Waniewie i Wiłkowyszkach;
każdy się składał z 7 dekanatów. Podlaski oficjat obejmował
dekanaty: białostocki, bielski, drohicki, knyszyński, sokol-
ski i tykociński. Pierwszym biskupem był Michał Karpo-
wiei, który umarł dnia 5 listopada 1803 roku w Berezni-
kach. Po nim rządził djecezja wigierska drugi biskup wi-
gierski, Jan-Klemens Gołaszewski, oficjał poprzedni. Dla uni-
tów utworzona była djecezja w Supraślu. Dziekanem bia-
łostockim do roku 1805 był k$. Łapinkieioicz, a po rezygna-
cji jego ks. Ignacy Rakowski, proboszcz turośnieński. Cyr-
kularze królewskie do duchowieństwa, z wyjątkiem zastrze-
żenia kontroli rządowej nad stosunkami ze Stolicą Apostol-
ską, noszą charakter prawdziwie humanitarny i kulturalny;
zalecają zbierać składki na nowobudujące się kościoły ka-
tolickie, pozwalają tworzyć nowe paralje katolickie — w Ada-

') Aota t. XXXII r. 1790 d. 10 listop. — także t. XXVIII r. 1760, —
takżo t. VIII i IX.

a) Encyklopedia kościelna tom XIV, etr. 532 i nast.
') Akta t. XXXIV.
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inowicach; zalecają duchowieństwu czuwać nad moralnością
i obyczajnością wiernych, tępić pijaństwo, nałóg palenia ty-
toniu, pouczać o poszanowaniu sadzonek i słupów przydroż-
nych. Sprawy tyczące się wykroczeń duchownych pozostawiają
sądom biskupim i karom przez te sądy wymierzanym, bez
względu na dekrety usprawiedliwiające, wydane przez sądy
świeckie; zabraniają skocznej muzyki w kościołach; wyzna-
nie dzieci w małżeństwach mieszanych zalecają synom po ojcu
a córkom po matce, — ostatecznie zostawiają woli rodziców.
Unitów, przechodzących do .obrządku łacińskiego, nakazują
badać, czy robią to z przekonania, by uniknąć lekceważenia
obrzędów i t. p. W roku 1807 obwód białostocki przyłączono
do Rosji i zaliczono do djecezji mohylowskiej; djecezje wi-
gierska i supraślska zostały zwinięte. Duchowieństwu zaka-
zano stosunków z Rzymem i zalecono trzymać się regula-
minu obowiązującego duchowieństwo katolickie w Rosji
z roku 1798 ').

W następnym roku dnia 6 marca arcybiskup Sie-
strzencewicz nadaje władzę dziekanowi białostockiemu
czuwania nad duchowieństwem i udzielania dyspens od re-
zerwatów i pokrewieństwa w 3 i 4 stopniu; przywilej ten
rozciąga na dekanat białostocki, sokolski i knyszyński, na-
stępnie tworząc archidjakonję białostocką, naznacza archi-
djakonem ks. Rakowskiego, wspomnianego wyżej. W roku
1809 dnia 11 sierpnia przesyła temuż archidjakonowi po-
rządek rekolekcji duchownych, które mieli odbywać kapłani
z dekanatu białostockiego u ks. misjonarzy w Białymstoku
i u dominikanów w Różanymstoku; brańskiego, bielskiego
i drohickiego — w Siemiatyczach u misjonarzy i w Boćkach
u reformatów.

Archidjakonowie białostoccy w uniwersałach do ducho-
wieństwa używali aryngi biskupów, lub wikarjuszów jene-
ralnych: „Archidiaconus ecclesiarum R. C. circuli Bialosto-
censis N. N. Universo clęro, tam saeculari, quam regulari...
Salutem in Domino". W mianowaniu siebie używają —„nos —
obsecramus, obtestamur etc." Po przejściu obwodu białosto-
ckiego do djecezji wileńskiej, archidiakonat stał się tylko
nominalnym — titulus sine re —z pensją dodatkową 400 rubli
i nic więcej. Ostatnim archidjakonem był fo. Jan Mahjsze-
ivicz, odsądzony od parafji i dziekanji przez biskupa Ilry-
niewickiego w r. 1884, a usunięty przez biskupa Audzie-
wicza w roku 1891. Dokonał życia ostatni archidjakon pro-
boszczem w Głębokiem w roku 19003).

') Ob. Encyklop. kość. t. XIV, str. .r>44.
') Archiwum miejscowo. Enc. Orgolbramla t. III, str. 700.
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XII.

Kapitula wileńska.

„My, Dobrogost, biskup poznański, upoważnieni przez
Stolicę Apostolską, specjalnie wykonywając wolę tej Stolicy,
z zachowaniem wszelkich przepisów, po należytem rzeczy
zbadaniu, znajdujemy, iż kościół wileński, przez Najmi-
łościwszego książęcia Władysława Jagiełłę, króla Polskiego,
Litewskiego i Ruskiego, na katedralny przeznaczony, jest
odpowiednim i dostatnio uposażonym i zgodnie z wolą tegoż
księcia i z rozkazem Stolicy Apostolskiej stanowimy nowe
godności i kanonje, mianowicie: prepozyta, pierwszą god- I
ność po biskupie i dziekana, od którego zależeć będzie usta- /
nowienie kapłanów w kościele katedralnym, z wyjątkiem
kanoników, i nadto dziesięciu kanoników, których mianować
będą w przyszłości biskupi miejscowi; wszyscy wyżej wspo-
mnieni dostojnicy będą mieli wspólne dochody z obowiąz-
kiem rezydencji osobistej przy kościele katedralnym"1).

Pierwszymi członkami kapituły i proboszczami nowo-
założonych parafji byli księża z Poznania, Mazowsza i Czech
przybyli: ks. Marcin, prałat-proboszcz, ks. Jakób, prałat-
dziekan; kanonicy: ks. Maciej z Trok, ks. Jakób i Michał
z Kowna, ks. Piotr Jastrabecz z Warty, ks. Mikołaj sufra-
gan, ks. Jan z Czech, wreszcie księża Bertrand i Kińcza.
Z początku utrzymywała się kapituła z dóbr biskupich, po-
tem w roku 1391 Jagiełło darował jej majątek Strzeszyn
nad Dnieprem z całym powiatem. Dar ten potwierdził Wi-
told i od siebie darował kapitule 8 domów w Wilnie, trzy
na Skopówce, jeden około zamku, jeden przy ulicy Święto-
jańskiej i trzy na Bernardyńskiej i grunta w Momeży,
z tym warunkiem, żeby kanonicy codzień 2 msze śpiewali
na jego intencję i na intencję braci jego poległych; potem do-
dał jeszcze dziesięciny z Cudzeniszek i trzy folwarki z ludź-
mi, mytami i czynszami, Korzeń, Haniewicze, Ihumeńit. d.
Z następnych fundacji i nadań tak królewskich jak i ma-
gnackich utworzyły się olbrzymie dobra kapitulne, podzie-
lone na refekcyjne, z których się opłacali kanonicy za
prezencję i obsługę katedry: i prestymonjalne, przynależne
ao urzędu prałackiego 9). Do Selekcyjnych dóbr należały:
Strzeszyn nad Dnieprem z kopalniami rudy i kilkumilowym
lasem, Hoduciszki w zawilejskim pow., Kołpienica w nowo-
gródzkim pow., część Ihumenia, Poswol na Żmudzi, Herma-
niszki, Kamieńszczyzna, Wołcza, Ponary, Braszewicze w brze-

') Kościół Zamkowy css. II, str. 13.
ł) 1. с str. 7, 21, 23, 130 — 170.

14
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skim powiecie, Byhoml w mińskim pow., Mirkliszki w zawi-
lejskim pow., Stojaciszki w Zawilejskim pow., Mickuny, So-
rzyca, Ziembin, Zaozierze, kilka wsi, place i jurydyka w Wil-
nie. Dochodu rocznego dawały te majątki przeszło 400.000
złp. = 60.000 rb., co wynosiło na każdego członka od 2 do 4
tysięcy rocznego dochodu. Prestymonjalne zaś dobra były
następujące: prałata-proboszcza Kołodzieżyszki w lidzkim
pow., prałata-dziekana Swirany, Stołpienica i Dziekaniszki
w wileńskim, prał.-archidjakona Parafjanowo w dziśnieńskim
i Rukojnie w wił. pow., prał.-kustosza Kiemiesze w bracław-
skim pow. i Świątniki w wileńskim, prał.-scholastyka Kapłance
w mińskim i Tołociszki w oszmiańskim pow., prałata-kan-
tora Sołoki w bracławskim pow.; do kanoników: 1) Syczy-
nięta w zawilejskim, 2) Bakszty w raińsk., 3) Wojniałgowo
w zawilejskim pow., 4) Haniewicze w mińsk., 5) Korzeń
Wielki w mińsk., 6) Trusowicze w mińsk., 7) Korzeń Mały
w mińskim pow., 8) Prudki w mińsk., 9) Haniewicze w miń-
skim pow., 10) Szyłany w wileńsk., 11) Rzesza w wił.,
12) Szpingle w trockim pow.; na mieszkanie członków po-
siadała kapituła 15 domów ')• Wskutek tak hojnego uposa-
żenia członkowie kapituły wileńskiej nie mogli posiadać
innego jeszcze beneficjum bez zgody Stolicy Apostolskiej 2).
Po śmierci Wasiłły kapituła wybrała na biskupa Plichtę
i przedstawiła mu swój statut: 1) żeby biskup bronił ko-
ścioła katedralnego jak funduszów tak i czci; 2) aby kapi-
tule dał swobodę do wyjazdów, szanował jej prawa i bronił
ją przeciw intruzom; 3) powinien pomnażać kościoły pa-
rafjalne i świeckimi księżmi obsadzać; 4) wykonać wolę
ostatnią swego poprzednika co do nadań i zapisów; 5) za-
targi z członkiem kapituły zdawać na sąd ugodowy kapi-
tuły; 6) dać prawo kapitule sądzenia i ścigania klątwami
i rozgrzeszania najezdników i rabusiów dóbr kościelnych.
Biskup na to się zgodził3). Członkowie kapituły w ustawach
swych i przywilejach, wzorując się na statutach kapituły
krakowskiej, traktują z biskupami jak senatorowie z kró-
lem. Wymagania swoje i potrzeby okolicznościowe podają
biskupowi w punktach na piśmie i wzamian od biskupów
otrzymują podobnież punkty, wskazujące pewne niedokład-
ności lub wymagające informacji4). Obok licznych przywi-
lejów, nadanych przez Stolicę Apostolską i królów polskich,
posiadała kapituła wileńska przywilej z r. 1520, nadany przez
legata papieskiego Zacharjasza. W tym przywileju potwier-
dzają się wszystkie postanowienia kapituły tali do służby

') 1. с str. 337—346. ') Acta t. XVIII. r. 1685 d. 5 września. 3) Ko-
ściół Zamkowy cz. II, str. 25. *) 1. c. str. 27.
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Bożej, jak i spraw majątkowych; nadaje się prawo ścigania
cenzurami contradictores et rebelles quosciimqne. Kuratorami ka-
pituły naznaczają się biskupi krakowski i łucki1). Korzy-
stała z nich kapituła w zatargach swych z biskupami, nap.
z Radziwiłłem Jerzym o godziny kanoniczne, z Pacem i t.p.;
powoływała się na nie przed Stolicą Apostolską w sprawie
z Maciejowskim, Szaniawskim i innymi. W r. 1521 otrzy-
mała kapituła concordatum od Stolicy Apostolskiej na część
dochodów biskupich z Ihumenia na utrzymanie katedry; co
zaś do swoich dóbr miała egzempcję od kontroli biskupiej,
biskup mógł sam, albo przez swego wizytatora, wizytować je
za zgodą kapituły i w obecności jej członków. W 1542 r.
król Zygmunt nadał kapitule obszerne przywileje, co do są-
dów i juryzdykcji duchownej 2).

Z czasem liczba pierwotna członków kapituły została
powiększoną przez utworzenie godności prałata archidjakona,
za Zygmunta wielk. ks. litewskiego i biskupa Macieja z Trok;
prałata kustosza w 1444 roku, fundacji Kazimierza IV Ja-
giellończyka, oraz scholastyka i kantora — przez biskupa
Jana z książąt litewskich i dwu kanonji, których daty zało-
żenia nie posiadamy. Od początku istnienia kapituła miała
w gronie swoim mężów z wyższem wykształceniem, wycho-
wańców Akademji krakowskiej, doktorów i licencjatów.
Z początku prałaci i kanonicy stanowili oddzielne kapituły
pod względem majątkowym, prałaci mieli prestymonja, czyli
majątki przywiązane do urzędu swego, a kanonicy wspólne,
dochodami których dzielili się tylko między sobą; połącze-
nie obu kapituł w jedną, nastąpiło za Zygmunta Augusta
1560 roku. Od tego czasu i prałaci biorą udział w dochodach
wspólnych, a kanonicy zajmują wakujące miejsca po prała-
tach 3). Do kapituły mogli wejść tylko Litwini ze szlachet-
nego rodu; w późniejszych czasach wymagano herbowej le-
gitymacji z pięciu pokoleń po mieczu i po kądzieli, albo od-
znaczenia się stopniem naukowym, urodzenia i zasłużenia
sio. na Litwie. Przywilej ten, wzorowany na statutach kapi-
tuły krakowskiej, potwierdzony na sejmach w roku 1588.
Nowoprzybywających członków prezentował król, albo bi-
skup; kapituła musiała się zgodzić na przyjęcie, a przyjęty
do grona kapituły odbywał pięciomiesięczny nowicjat, cho-
dząc do chóru na pacierze kanoniczne i czyniąc posługę
przy katedrze. Cały ten czas, przez który nowy członek po-
zostawał bez dochodów, nazywał się annus careniiae; zato
po śmierci doliczono mu cały kwartał, dochód z którego

') L. c. 35. 3) L. c str. 41 — 45. Acto t, XII, r. 1728 dnia 27 maja.
') Aot» z roku 1560. Kościół Zamkowy, cz. II, etr. 80.
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zabierali krewni, lub obracano na spłacenie jego długów,
albo na egzekwje za jego duszę, i to się nazywał annus gra-
Пае r). W późniejszych czasach nowicjat skracano, albo
zupełnie odeń dyspensowano; dziś tego już niema w zwy-
czaju. Ingres odbywał się uroczyście według formy w Ko-
ściele przyjętej; do chwili uroczystego ingresu, albo przy-
najmniej do uroczystej przysięgi, nowicjusz nie pobierał żad-
nych dochodów.

Do pomocy przy posłudze duchownej członkowie kapi-
tuły na mocy przywileju Zygmunta z roku 1542 mieli 18
wikarjuszów, hojnie uposażonych przez nadania królewskie
i z funduszów kapitulnych 2).

Wikarjusze stanowili oddzielne collegjum, mieli swoje
statuty i odbywali sesje. Zależeli bezpośrednio od prałata
dziekana. Starsi z nich zajmowali urzędy wicedziekana, wi-
cekustosza i punktatora; tamci dopomagali swym prałatom
w dozorowaniu katedry, a punktator zapisywał do księgi obec-
nych i nieobecnych członków na nabożeństwie katedralnem,
w celu odpowiedniej wypłaty im refekcji i dystrybucji, _ ty-
godniowo pobieranej za prezencję w katedrze; przyjmujący
ten urząd kapłan składał przysięgę. Za nieobecnych uważano
także i członków późniących się na nabożeństwo, z początku
od Kirje, a od roku 1768 od Ewangielji zaczynając 3). Po-
nieważ między wikarjuszami wkradły się pewne nadużycia,
biskup Abraham Wojna wydał dekret de reformatione, a su-
fragan Sanguszko opracował statut co do obowiązków i przy-
wilejów wikarjuszów katedralnych i ich wspólnego życia
i stołu. Statut ten, podpisany w roku 1653 przez biskupa
Jerzego Tyszkiewicza. Przełożonym nad wikarjuszami i nad
innymi księżmi, mającymi posługę w katedrze, postawiono
prałata-dziekana, i żaden z prałatów niema się mieszać
w zarządzeniu dziekana względem wikarjuszów 4).

Sprawy majątkowe, funduszowe jako też i wszelkie za-
targi w kapitule z biskupem, sądy z osobami świeckiemi,
prawa nadań i przywilejów, kwestje tyczące się kapituły,
rozpatruje kapituła na sesjach gieneralnych, które w r. 1513
dnia 4 grudnia postanowiono obchodzić trzy razy do roku:
po Gromnicznej i po obu uroczystościach św. Stanisława;
a partykularne, co piątek, z wyjątkiem dni świętych, w piąt-
ki przypadających. Następnie zredukowano sesje gieneralne
do dwóch: wiosennych, po św. Stanisławie; w maju, i je-
siennych, po przeniesieniu zwłok św. Stanisława; we wrześ-
niu. 174L r. 31 maja, ze względu, iż maj nadaje się więcej

i) Acta t. T, rok 1510, etr. 16, t. XXVTI, rok 1752. !) Kościół Zam-
kowy, cz. 1Г, str. Wi. ») Acta z r. 1766 — 07. 4) Acta t. XIII, str. 70.
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do kuracji, niż do dyspozycji dóbr, postanowiono przenieść
sesje wiosenne na dzień następny po św. Jerzym; propozycję
biskupa, by je przenieść na św. Kazimierz, uznano za nie-
praktyczną dla krótkości dni i pochmurnego czasu; jednak
od r. 17G0 dn. 7 maja, za zwolnieniem biskupa, przeniesiono
je raz na zawsze na poniedziałek po 1 niedzieli postu. Po-
nieważ sesje przeciągały się nieraz miesiącami, co powodo-
wało „tęsknicę i próżną stratę czasu", roku 1770 d. 8 marca
postanowiono kończyć je w ciągu 8 dni, odbywać codzień
od 9—12 godziny rano. Po sesjach obecnym wypłacano tak
zwaną konsolację i odprawiano egzekwje za zmarłych con-
fratrów i dobrodziejów x). Dla powiadomienia interesowanych
obwieszczano przedtem z ambony i przez ogłoszenia na
drzwiach kościelnych o dniu rozpoczęcia sesji; w czasie sesji
głosem dzwonu dawano znać o ich rozpoczęciu. Pierwsza
sesja rozpoczynała się mszą, a każda sesja modlitwą z anty-
foną na uproszenie zgody i gorliwości do Ducha św.; potem
następowało obranie prezydenta sesji, rozpatrzenia listy
nieobecnych członków i powodów, dla których nie przybyli;
następnie czytano statutą, wysyłano legatów, albo listy, do
biskupa i deputatów do nawiedzania chorych braci. Dopiero
po załatwieniu tych formalności przystępowano do rozpa-
trzenia spraw. Partykularne sesje odbywały się w razach nad-
zwyczajnych, na których załatwiano sprawy bieżące i nie-
cierpiące zwłoki. Postanowienia większej wagi, które miały
moc prawa, zapadały na sesjach gieneralnych, oraz kontrakty
i konsensy czynszowe. Wydawano dokumenty na membra-
nach, opatrzonych pieczęcią większą, wyciskaną, p. t. „My,
prałaci, kanonicy i cała kapituła wileńska etc." Pieczęć
większa przechowywała się w skrzynce opieczętowanej przez
wszystkich członków, wydobywała się tylko na sesjach gie-
neralnych. Do mniejszej wagi dokumentów przykładano pie-
częć mniejszą. Herb w pieczęci jest połączeniem herbu Aa-
rona krakowskiej kapituły z Jagiellońskim krzyżem—Ma-
skiewicz v. Waskiewicz, umieszczonym w pośrodku tarczy,
po stronach jego dwie korony, a trzecia na hełmie.

Posiadając własność nieruchomą w mieście i obszerne
dobra na Litwie i Rusi z poddanymi, kapituła rozciągała
nad nimi swą władzę bezpośrednią—iurisdictio—cohaertio,
wyznaczała podatki i żołnierza na pospolite ruszenie, tro-
szczyła się o dobrobyt swych poddanych; sama też była dla
nich pierwszą instancją sądową i wymierzała kary swym
poddanym, jeśli one nie miały charakteru kryminalnego
i nie pociągały skarania na śmierć winowajcy. W razie po-

l) Act» t. I, etr. 28 i 29. t. XXIX.
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minięcia tej instancji i pociągania poddanych kapitulnych
przed sądy magistrackie, lub trybunalskie, kapituła prote-
stowała, albo wysyłała swych pełnomocników do asystowa-
nia przy sądzeniu jej poddanych, jak to było w roku 1652
d. 3 lipca, gdy magistrat wziął na tortury poddaną kapi-
tulną za rzekome czary *). Z tego powodu 1636 r. puściła
mimo uszu kapituła skargę sędziów trybunalskich, obrażonych
odezwaniem się kanonika Zabłockiego, który był obecny na
sądach, a po skończeniu sprawy jego poddanego zapytany
przez kogoś, czy niema więcej spraw — odrzekł: „uchowaj
mię, Boże, od takich bezecnych sądów"! — gdyż, jak wy-
jaśnił tenże kanonik w sądzeniu tego poddanego pominięto
instancję kapitulną; i sędziowie odeszli z kwitkiem 2). Na
tejże zasadzie odmówiła wykonania dekretu sądu grodzkiego
mozyrskiego, skazującego jej poddanych ze wsi Worzicz na
kopne, czyli na grzywny, za zabójstwo żyda i trzech jego
towarzyszów chrześcijan. Gdy żydzi zaapelowali do króla,
król Stefan po rozpatrzeniu przywilejów kapitulnych dnia 3
kwietnia 1579 г., dekret sądu mozyrskiego unieważnił; kazał
sprawę rozejrzeć ponownie w sądzie biskupim; a jeśliby ten
nie zadosyćuczynił, przenieść ją do sądów królewskich 3).
Spraw, pociągających za sobą kary śmierci, kapituła niedo-
puszczała do swych sądów/lecz przez swych prokuratorów
poruczała ją sądowi szlachty okolicznej, albo przekazywała
do trybunału *). Sprawy nie pociągające za sobą kary
śmierci, kapituła załatwiała sama. W roku 1633 hajduk wo-
jewody wileńskiego zabił śpiewaka katedralnego; kapituła ska-
zała go na 100 kop grzywny, oprócz tego na stanie przez 2 ty-
godnie z mieczem obnażonym przy drzwiach katedralnych,
wołając: „jestem zabójca" i potem na 3 miesiące więzienia.
W następnym roku przyłapawszy w swej jurydyce wileń-
skiej fałszerza monety, osadziła go w więzieniu i zaleciła
okuć w kajdany — tymczasem pokazało się, że kajdan nie-
ma, więc kazano je zrobić kowalowi. Inny znowuż pachołek
starosty Judyckiego zabił poddaną kapitulną z Ponar; kapi-
tuła domagała się 200 złp. — zwykłej ceny za głowę ko-
biety — gdy dawano tylko 50, skierowała sprawę do trybu-
nału. Za zabójstwo zaś uwiedzionej dziewczyny w roku
1785 kapituła skazała swego poddanego na plagi cieles-
ne i na roboty przy fabryce katedralnego kościoła, majęt-
ność zaś jego kazała oddać poszkodowanym krewnym za-
bitej. Były to swego rodzaju ciężkie roboty z pozbawieniem
praw. Gdy w roku 1605 krawcy cechu miastowego uwięzili

>) Acta t. 13, str. 20. s) 1. c. t. 10, str. 273. 3) Kościół Zamkowy,
cz. 11, Btr. 57. *) Acta /. r. 1587, 1669 i 1740, i z lat wskazanych w tekście.
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krawca z jurydyki kapitulnej, kapituła wymogła na magi-
stracie skazania ich na 2 tygodnie aresztu i 5 kop grzywny.

.- Nie wszystkim jednak członkom kapituły przypadała
rozprawa sądowa do serca i kary wymierzane na winowaj-
ców; o ile w rzeczywistości to niebardzo licuje z powoła-
niem, a przynajmniej z wrażliwością sumienia niektórych
kapłanów. Tak było z kanonikiem Brzostowskim, tylko nie
tym, co byl w początkach XVIII stulecia. W r. 1762 d. 30
września, oświadczył on na sesji kapitulnej swoje udręczenia
i niepokoje z powodu osadzenia w więzieniu poddanego z Ka-
mieńszczyzny, Piotra Możarowskiego, ujętego w czasie buntu,
który tam wówczas grasował, jako główny winowajca. Otóż
kanonik Brzostowski uroił sobie, że więzień może umrzeć,
więc kapituła pośrednio stanie się przyczyną jego śmierci
i zaciągnie cenzury kościelne. Na to mu seniores odpowie-
dzieli, iż obawy próżne, uwolnić go nie mogą ze względu na
spokój w Kamieńszczyznie, gdyż uwolniony na nowo rozpo-
cząłby rozruchy; zresztą sprawa ta należy do trybunału;
jak ten zawyrokuje, tak i będzie. Nawiasem mówiąc, trwoż-
liwy ten kanonik po niejakimś czasie zrezygnował z kano-
nji, wolał widać życie spokojniejsze *). Dla poddanych zaś
altaryjnych, pierwszą instancją byJi sami księża altaryści,
lub ich zastępcy, a drugą kapituła 2).

Z magistratem wogóle mówiąc, w potrzebach miasta
i społecznych kapituła postępowała zgodnie. Razem z mia-
stem urządza porządek w swej jurydyce, buduje fossy
i wały, daje podatek dla obrony miasta, każe czyścić kominy
swym jurydyczanom, ku zapobieżeniu pożarom; w tym celu
wspólnym kosztem w r. 1736 wysyłają wójta Stefanowicza
do Królewca po kupno sikawki, na co daje 800 złp; kapi-
tuła, a gdy tych przybraklo, dodaje 118 złp. i gr. 12 na ręce
burmistrza. Lecz gdy sprawa zaszła o interes poddanych,
wszczynały się zatargi i procesy, które się nieraz opierały
o króla; urzędników magistratu, krzywdzących jej poddanych
kapitula ścigała klątwą i cenzurami, ci skarżyli się królowi.
Tale w r. 1533 magistrat wileński wystąpił ze skargą przed
królem, iż kapituła rzuciła klątwę na jej urzędników za
krępowanie wolnego targu na rynkach wileńskich dla pod-
danych kapitulnych we wtorki i piątki targowe. Król przy-
znał szłuszność kapitule; dla uniknienia zaś nieporozumień
na przyszłość zalecił obu stronom omówić zobopólnie wa-
runki wolnej sprzedaży i rozmiaru bochenków chleba,
o które poszło, sprzedawanych na rynkach. Nawet horodni-
czowie zamku królewskiego nie byli zabezpieczeni od klątwy

') Acta t. XXVIII. ») Acta t. XV, r. 1670.
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kapitulnej. Długo musiał czynić zabiegi Ulryk Hozjusz, oj-
ciec kardynała Stanisława Hozjusza, by się uwolnić od klą-
twy kapitulnej, która spadła nań w r. 1525 za przywłaszcze-
niej ziemi kapitulnej i przyłączenie do młynów królewskich.
Nie ustępowała też możnym, gdy szło o krzywdę szczegól-
niej poddanych. Gdy w r. 1783 kasztelan brzeski Wis
pokrzywdził jej poddanych w Braszewiczach biciem, kapi-
tuła uzyskała dekret na niego wraz ze wspólnikami, skazu-
jący na wieżę; gdy ten prosił o zmiękczenie kary i użył
do pomocy pośrednictwa Radziwiłła, wojewody wileńskiego,
nic nie wskórał; uwolniła tylko Paszkowskiego, pisarza brze-
skiego, jako mniej winnego — a senator musiał pójść do
wieży 1). Akta i postanowienia kapitulne spisywali notarju-
sze, kapłani zwykle powoływani na ten urząd i często za
swe zasługi i naukę przyjmowani potem do grona kapituły.
Obejmując urząd notarjusza, składali przysięgę o zachowanie
sekretu kapitulnego, wiernem spełnianiu obowiązku i prze-
chowywaniu dokumentów 2).

W czasie ruchów pseudoreformacyjnych kapituła wi-
leńska stała na straży zasad i obyczajów katolickich, zachę-
cając biskupów do przeciwdziałania prądom nowowierczym.
W obawie, by na sejmikach nie zapadły uchwały wrogie
duchowieństwu i Kościołowi, wysyła na nie swych członków,
albo porucza miejscowym dziekanom czuwać nad obra-
dami sejmikowemi. Wprawdzie i w jej gronie nie zabrakło
członków, hołdujących zbytkom i heretyckim doktrynom,
jak Mikołaj Pac, nominat biskup kijowski, który togę
w końcu zamienił na żonę, a za niedoszłe biskupstwo ki-
jowskie otrzymał od króla Stefana kasztelanją smoleńską 3),
albo Jerzy Albinus; większość jednakże jej członków prze-
jęta była duchem katolickim i za przewodnictwem Jana
z Domaniewa, Stanisława Narkuskiego i innych, pobożnością
i nauką zwalczała zgubne zarodki apostazji. Dla podniesienia
w oczach ludu nabożeństwa katolickiego i czci świętych,
których ołtarze i obrazy nowatorowie wyrzucali z kościoła,
kapituła dopomagała biskupowi ks. Olszańskiemu w podnie-
sieniu nabożeństwa w kościele katedralnym, a w 1536 r.
stanowi, aby podczas mszy św. uroczyście w katedrze w dni
święte odprawianej, z wyjątkiem uroczystości cum exposi-
tione Sanctissimi, podawano relikwje do pocałowania cele-
brującemu kanonikowi, królowi, biskupowi i członkom ka-
pituły, zasiadającym w stalach4).

Gdy za poradą biskupa warmińskiego, Hozjusza, biskup
Protasewicz sprowadził jezuitów do Wilna, kapituła wezwała

') Acta z lat wskazanych. ') Acta t. I, r. 152?. 3) Pacowio 1. c. str23.
*) Acta t. II. Kościół Zamkowy cz. П, str. 113.



— 113 —

ich na kaznodziejów katedralnych i dopomogła biskupowi
w uposażeniu tego zgromadzenia. Na prośby Skargi i War-
szewickiego oddano jezuitom plac z zabudowaniami w Za-
kręcie na letnią rezydencję, potem ustąpiono im kolację ko-
ścioła Świętojańskiego. Dopomogła też kapituła biskupom
w urządzeniu szkółki katedralnej, a od czasów Protasewicza
sama ją utrzymywała. Dała też u siebie gościnne przyjęcie
kapłanom, wygnanym z Inflant przez lutrów; wspierała za-
kony ubogie jałmużną i dopomagała stowarzyszeniom miło-
siernym.oraz okolicznościowym ubogim. Członkowie kapituły,
jak Marcin z Dusznik, zakładają szpitale, albo czynią hojne
zapisy na przytułki dla nędzarzy; wizytują szpitale mia-
stowe, wnikając w stan i utrzymanie ubogich ł). Słowem, we
wszystkich sprawach i potrzebach djecezji kapituła zawsze
przyjmowała gorący udział, i jeśli spotykamy pewne ułom-
ności ludzkie, to jednak zasługi jej w sprawie Kościoła
i dobra ludu wykazują w niej cnoty prawdziwie kapłańskie.
To też biskupi cenili kapitułę swoją; a choć nieraz mieli
z nią zatargi i karcili ją, zawsze jednak w sprawach waż-
niejszych zasięgali jej rady; tak było od początku, tak było
za Protasewicza i za następnych biskupów.

Czuwając nad sprawami djecezji, kapituła wglądała
w postępowanie swych konfratrów, karciła Paca i Albinusa
za heretyckie nowinki, sufraganą Feliksa za niezachowanie
rubryk i noszenie krótkich sukien; a jednego z członków
swych zato, że w dzień święty kazał chłopom przywieźć
drzewa z boru ponarskiego, nie zważając na to, iż się nie-
wiadomością wymawiał, skazała na 24 gr. lit. grzywny3).
Ustanawiała kary za kłótnie i za procesy między sobą. Za
występki znaczniejsze i nałogi karze swych konfratrów po-
zbawieniem dochodów, rekolekcjami, pielgrzymką do Rzymu,
a nawet więzieniem u biskupa, jak to było z kanonikami
Izaakiem, Franciszkiem Kryszpinem, Sołodziewiczem i paru
innymi. Za biskupa Benedykta Wojny kapituła zajmuje się
sprawą powiększenia seminarjum, oraz kwestją następcy po
sufraganie Cyprjanie, biskupie metoneńskim; za co też dzię-
kuje biskupowi, iź „zasięga rady senatu swojego". W r. 1602,
w czasie zarazy, kapituła wyjeżdża z Wilna, zostawiając
katedrę wikarjuszom 3); w tymże roku wysyła kano-

») Acte z r. 1767 i 1671.
3J Acta t. I, str. 107, t. VII, X, XV.
3) Od r. 1571 kapituła stale się trzyma zwyczaju wyjożdżania z Wil-

na na czas morowego powietrza, zostawiając katedrę odwainiejsiym ko-
legom i wikarjueisom. Z tego powodu notarjut-v, kapitulny wniórfsay do
aktów postanowienie wyjazdu, zapadłe w czerwcu 1630 r., ai do Trzech
Króli roku następnego, u dołu robi następującą uwagą, ie wydający to po-

15
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nika Święcickiego do Rzymu, w sprawie kanonizacji św. Ka-
zimierza; potem ozdabia kaplicę jego w katedrze i bierze
udział w budowie kościoła. Troszcząc się o los swych
poddanych, broni ich od wyzysku i nadużyć, dopuszczając
do siebie skargi włościan uciskanych i zaradzając ich biedzie.
W r. 1604 przestrzega swych członków, by nie bronili pod-
danym zanosić skargi, na swych ciemiężycieli do kapituły,
bo nie są właścicielami, lecz administratorami dóbr kapi-
tulnych. Po pożarze w r. 1610, by zachęcać ludność do bu-
dowania się na placach kapitulnych, nadaje jej prawo wie-
czyste na te place.

Za biskupa Wołłowicza, kapituła obstając przy swych
przywilejach, iżby jej postanowienia nie były nikomu wia-
dome, nawet biskupowi, długo się opierała przyjęciu do
swego grona kanclerza biskupiego, „iż będzie dwom panom
służył", i żadnemu nie dogodzi. Przyjęła wreszcie kapituła
kanclerza do stalli, ale mu miejsca na sesji, ani udziału
w refekcjach nie dała '). Ścierając się z biskupem, kapituła
nie zachowywała zgody i z sobą, tak, iż biskup godząc jej
członków, przestrzegał: „si invicem mordetis — consume-
mini"; baczne też oko zwracał biskup, by w domach kapi-
tulnych nie było niewiast podejrzanych i włóczęgów, a w do-
brach wyzysku włościan, czego wreszcie i sama kapituła
przestrzegała, wydając odnośne postanowienia 2) 8 październi-
ka 1629 roku. By mieć pod ręką, gotówkę, zaprowadzono
kasę oszczędnościową pod nazwą „Ślepego kanonika", do któ-
rej odkładano po 2 kopy tygodniowo z refekcji; jednakże

stanowienie prałaci mieli w pamięci lekarstwo na zarazę,, zawarto w przy-
słowiu: Haec tria pellunt moitiferam pestem; Мох, longc, tardo: cede, ro-
sede, redi. W r. 1653 wyjeżdżając w styczniu na czas dłuższy z powodu
zarazy, kapituła wyznacza na 8 wikarjuszów, zakrystjana i parobka nastę-
pującą ćwierćroczną prowizję: Mąki na chleb 10 beczek; słodu psaennego
i jęczmiennego 5 beczek, krup gryczanych 1 becz., jęczmiennych 1 becz.,
grochu 1 becz., mąki pszennej 1 beczkę, wołów z jałowicami 0, wieprzów
2, baranów 12, kur kop 3, gęsi kopa 1, jaj 10 kop, masła 4 faski, serów 2
kopy, soli beczka, chmielu do piwa solanek 8, gorzałki aquavitey 15 gain.,
miodu 5 miednic, śledzi \Ч.Л beczki, więdłych szczupaków 2 kopy, kapusty
i buraków po jednej stawnicy, rzepy 3 beczki, marchwi 3 beczki, cebuli 30

wikarjuszowskiego, zalecono prokuratorowi wydać jų z dóbr kapitulnych.
Wikarjuszom, obawiającym si(j zarazy, pozwolono także wyjechać. — Acta
t, XIII, str. 67. Pozwolono toż wyjechać i klerykom z soniinarjum, z nich
jeśliby którzy nie mieli dokąd, mieli miejsce bezpieczne, wskazano przez
prokuratora kapitulnego. Wakacje te morowe trwały aż do lutego następ-
nego roku.

») Ob. Kościół Zamkowy cz. I, str. 107. !) Od r. 1004.
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uznano ją później za niepraktyczną, jako bezpoźytecznie za-
trzymującą dochody i w r. 1673 zwinięto. Za biskupa Abra-
hama Wojny kapituła bierze czynny udział w fundacji bo-
nifratrów; kanonik Płocharski daje 2000 zip. na przytułek
dla inwalidów kapłanów. Umówiwszy się z mieszkańcami
ulicy Zamkowej, kapituła porucza w r. 1642 majstrowi Wa-
gnerowi budować kanały po obu stronach Zamkowej ulicy,
od św. Jana do Wilenki za 2000 zip., na co daje od siebie
500 złp. W r. 1648, w marcu, przyjmuje w Ponarach Wła-
dysława IV, a w maju tegoż roku, wysyła swych deputatów
na pogrzeb jego do Merecza, i serce jego stamtąd przywie-
zione chowa w kaplicy św. Kazimierza. Na sądy kapturowe
wysyła z pośród siebie dwóch kanoników, w końcu dopo-
maga miastu i biskupowi w oprowadzeniu miasta fosami
i murem. Mając sobie nadaną część miasta, juryzdykcję na
podzamczu, rozkłada podatki na swych podwładnych, roztacza
opiekę nad cechami, rozsądza ich sprawy, czuwa nadto, by
w jurydyce kapitulnej nie przemieszkiwały kurtyzantki ').
Przed wstąpieniem na stolicę biskupią Jerzego Tyszkiewicza,
kapituła, hołdując zwyczajowi, zaproponowała mu do pod-
pisu pacta conventa, na które jednak biskup nie odpowie-
dział, a natomiast podyktował swoich piętnaście punktów,
tyczących się funduszów kościelnych i biskupich, jako też
niektórych obowiązków i przywilejów odnośnych do kapituły;
kapitula w części je przyjęła, w części zaś biskupowi zo-
stawiła do rozstrzygnienia. W tymże czasie wprowadzono
w kapitule, pozwolone przez Stolicę Apostolską jeszcze za
biskupa Wojny, używanie rokiet, mantoletów i czerwonych
tog w ważniejszych uroczystościach.

W 1651 r. w dzień św. Jana, w kościele tegoż świętego
pewien jezuita z ambony w katedrze „osławił kapitułę": —
chociaż osób nie wytykał, kapituła domagała się od rektora,
aby kaznodzieja przed delegatami kapituły publicznie ka-
pitułę przeprosił, czynił pokutę i więcej w Wilnie nie mó-
wił; rektor na to się nie zgodził, ale przyrzekł, że go złoży
z kaznodziejstwa i naznaczy mu pokutę zakonną; kapituła
apeluje do kongregacji gieneralnej w Rzymie 2). W r. 1652
kapituła stanowi, aby kanonicy w stalium, w kapitularzu
i w procesjach mieli czarną suknię. Dzięki staraniom kapi-
tuły i biskupów wileńskich w r. 1653 dnia 16 maja otrzy-
mano z Rzymu pozwolenie na odmawianie officium i obcho-
dzenie uroczystości przeniesienia relikwji św. Kazimierza
w całej Polsce, w niedzielę po oktawie Wniebowzięcia N.
Maryi P. przywilej datowany 28 września 1652 r. W czasie

l) Acta t. X. s) Tamże t. XII.



— 116 —

najścia Szwedów za Jana Kazimierza, kapituła opuszcza
Wilno i przebywa w Braszewiczach, w Dereczynie, Brześciu,
Warszawie i Żyrowicach, i tam urządza sesje, obiera człon-
ków i biskupa Dowgiałłę po śmierci biskupa Tyszkiewicza.
Gdy kanonik Białłozor przeszedł na stronę Szwedów, a Pac
do Moskwy, kapituła po bratersku upomina obydwu, aby
wrócili do posłuszeństwa królowi Janowi i do łona kapituły.
W Rożannie po śmierci Dowgiałły wybiera następcę jego
biskupa Białłozora. Wraca zaś do Wilna w r. 1662, po ustą-
pieniu Moskwy, wyparowanej przez Michała Paca, oboźnego
lit.; z pomocą biskupa gruntownie restauruje zniszczoną ka-
tedrę '); urządza kanały od katedry.do Wilji dla odprowa-
dzenia wody ze sklepów. Zdarzyło się w tym czasie, że je-
den z kanoników zdradził przed biskupem sekret o posta-
nowieniach na ogólnem zebraniu; a biskup nie wyjawił kto
to czynił, tylko powiedział, że go kilku kanoników prosiło
0 dyspensę od przysięgi (niewyjawiania sekretu, składanej
przy objęciu posady członka kapituły). Do zwyczajnej tedy
przysięgi, tyczącej się niewyjawiania sekretu kapitulnego,
jeszcze w XV wieku wniesionej do statutów kapitulnych,
dodano, iż żaden z kanoników nie będzie takowej dyspensy
prosił, ani od biskupa, ani od papieża, ani od koncyljum
powszechnego, ani od nuncjusza, ani od kogokolwiek mają-
cego władzę. Ten obowiązek przypomina kapituła i w r. 1795").
Zapobiegając nadużyciom żołdactwa, dochodzącego żołdu na
poddanych, kapituła sama uiszcza się hetmanowi w wypłacie
wymaganej sumy.

Pod r. 1671 akta kapitulne notują następujący wypa-
dek: ukazały się mianowicie znaid jakieś na domach miasta
a zapewne i kapitulnych. Musiała to być psota czyjaś, czy
pogróżka; trudno bowiem przypuścić, by Opatrzność Boża po
ulicach rozpisywała: M&nc, Tekel, Fares. Kapituła, zamiast
wyśledzić pisarzy ulicznych, na sesji dn. 16 czerwca poważ-
nie się zastanawia, co czynić i jak radzić, czy do rady
wezwać senatorów i panów, czy semotis senatoribus radzić:
1 stanowi wezwać na radę biegłych teologów i przełożonych
zakonnych zgromadzeń. Wezwani przybyli nazajutrz 17
czerwca; po ogólnej naradzie zadekretowali: pro avertendo
metu alicujus (mali) ex istis characteribus, quibus domus
notantur, imminente, supplicationes ad divinam Majestatem
esse instituendas 3). Za biskupa Sapiehy i króla Michała był
zatarg z kapitułą o nowego członka, ks. Ossowskiego, któ-
rego król przysłał z Korony; kapituła uległa w końcu woli

i) Acta t, XIII. '') Actu t. XIV, str. 20, t. XXXIV, utr. 1).
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królewskiej wskutek pośrednictwa biskupa; ale protegowany
nie okazał się godnym protekcji, gdyż był próżny, chciwy
i'protegujący krewniaków.

Większe były zatargi kapituły z biskupem nominatem
Pacem, już o stołowe dobra biskupie z powodu nieobecności
nominata po jego obiorze w Wilnie, już z powodów osobi-
stych. Po otrzymaniu jednak nominacji królewskiej dnia 10
lipca 1671 г., kapituła uszanowała wołę majestatu, na prośby
nominata przyjęła go jako kanonika do grona swego dnia
2H lipca t. г., potem dnia 9 sierpnia obrała nominata na
swego biskupa; wreszcie oddała mu administrację dóbr i dje-
cezji, oraz miejsce biskupie w katedrze. Wogóle stosunki
były do 1673 r. czułe i wzorowe1). Przeciągająca się jednak
nominacja całemi latami, nieobecność nominata w Wilnie,
a tem bardziej rachunki materjalne, zawsze drażliwe dla ka-
pituły, zajątrzyły wrogie usposobienia; na czele kapituły
wojującej, stanął prałat Zuchorski, człowiek energiczny, wy-
mowny, dumny i uparty. Nominat zaś zgóry patrzał na
kapitułę, ostro i otwarcie krytykował jej członków, z któ-
rych tylko miał trzech sobie oddanych. Kilkanaście zarzutów
na nominata przesłała kapituła nuncjuszowi; nominat z nich
się wytłumaczył i wezwał kapitułę do siebie — nikt jednak
nie stanął; przesłano mu list, nominat odesłał list bez odpo-
wiedzi. Nic nie pomogło staranie króla Jana III, sprawa się
aż o Rzym oparła; tam legaci kapituły wstrzymali konse-
krację Paca przez lat parę. W r. 1677 wstąpił duch po-
jednawczy, obie strony prześcigają się w grzecznościach;
kapituła prosi Stolicę Apostolską o konsekrację nominata
i odwołuje swych legatów (Romipetas) Eustachego Koto-
wicza i Hładowickiego z Rzymu. Nominat upokarza się
i przez to godzi się z kapitułą; na co nie przystaje zacięty
Zuchorski; tę zgodę zburzył wreszcie Kazimierz Pac, biskup
żmudzki, buntując przeciw Nominatowi prałatów, ponieważ sam
pragnął zostać biskupem wileńskim; a kiedy nominat udał
się do Rzymu; kapituła obrała rządcą kanonika Wołłowicza,
usuwając Ossowskiego, postawionego przez biskupa. Po po-
wrocie jego z Rzymu, kapituła odmawia mu uroczystego
przyjęcia i protestuje przeciwko objęciu djecezji. Zuchorski
stawia mu liczne zarzuty i odsyła do nuncjusza,. Nominat
tłumaczył się z nich poszczególnie; ustały dopiero wszystkie
zatargi z dniem konsekracji Paca w Warszawie w r. 1682.
Kapituła radzi z biskupem o dopomożenie ojczyźnie przez
ściągnięcie składek z kleru, nawet Zuchorski przystaje do
zgody. Czuwając ustawicznie nad porządkiem i całością bi-

l ) Actą t. XV, str. i nswt«;p.
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bljoteki i archiwum swego, kapituła w r. 1683 dnia 5 paź-
dziernika obiera dwu członków na administratorów bibljo-
teki; zaleca im odebrać porozpożyczane książki, za pośred-
nictwem kartek, poprzybijanych przy kościołach wileńskich—
pod grozą klątwy. W r. 1736 porucza uporządkowanie archi-
wum niejakiemu p. Mościckiemu. Po zwycięstwie pod Wied-
niem, kapituła stanowi coroczny anniwersarz na dzień
5 października za poległych*).

Za biskupa Kotowicza w r. 1686, w maju, kapitula z naj-
starszych akt wywiodła, iż kto z kanoników wyniesiony zo-
stanie na jakie biskupstwo, traci prawo na prestymonjum
i kamienicę; to prawo kapituła postanawia zachowywać:
salva possessione teraźniejszych biskupów. W zatargu bi-
skupa Brzostowskiego z Sapiehą kapituła trzyma się biskupa,
radzi mu rzucić klątwę i zamyka katedrę dla braku fundu-
szów zrabowanych przez załogę sapieżyńską; zasila go po-
życzką udającego się do Rzymu. Po powrocie z Rzymu bi-
skup dziękuje kapitule za pomoc, przyrzeka pracować w celu
odrodzenia djecezji i podaje 2 pytania co do funduszów kapi-
tulnych, katedralnych, oraz co do posługi duchownej w ka-
tedrze, na co otrzymuje poszczególną odpowiedź; takież
pytania i odpowiedzi miały miejsce między biskupem a ka-
pitułą i po najściu szwedzkiem, w r. 1705. W r. 1687
„dobrzy sąsiedzi" ponarscy, jak mówią akta, postawili krzyż
na ziemi, o którą szedł proceder między nimi a kapitułą;
rozumie się, że krzyża nie usunięto; —• ale, by zaznaczyć
własność kapitulną ziemi, przybito do niego herb kapitulny.
W czasie najścia Szwedów, w r. 1702, z biskupem wyjeżdża
z Wilna większość kapituły; na straży spraw duchownych
i dóbr katedralnych pozostają trzej członkowie: Zieńkowicz,
Gąsiewski i Białłozor, którzy płacą haracz Szwedom i dają
prowjanty Rosjanom. W czasie moru kapituła troszczy się
o pogrzeb ciał niepogrzebanych2). Za biskupa Pancerzyń-
skiego kapituła dostaje monitę za lekceważenie sprawy pod-
danych duchownych, z których ściągano tylko podatki,
a rządcy zapędzali poddanych nawet w niedzielę do roboty.
Kapituła swoją drogą skarży się na biskupa za zaniedbanie
seminarium; w obu razach zatarg ukończył się pomyślnie
z pożytkiem dla poddanych kapitulnych i dla seminarjum.

Po śmierci Pancerzyńskiego kapituła wybiera rządcą
Gąsiewskiego i nie dopuszcza na biskupstwo biskupa chełm-
skiego, Szaniawskiego, mającego papiery z Rzymu; wydruko-
wawszy bowiem swe prawa i przywileje, takowe na dowód

i) Ob. Kościół Zamkowy cz. II, str. 122. Acta t. XVI, XVII i XVIII
Act» cap. 1093 r. listop. 30. Acta t. XX z г. 1700, 24 maja.
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do Rzymu posyłax). Dopiero nuncjusz kładzie koniec gnie-
wom i doprowadza do zgody. Biskupstwo dostał Michał Źień-
kowicz. Niemało też niepokojów przyczynił zatarg kapituły
z 'tymże Zieńkowiczem o archidjakonję, nadaną przez niego
Horajnowi, sufraganowi żmudzkiemu; kapituła bowiem od-
rzucając nominację Horajna, obrała na archidiakona sufra-
ganą Ancutę; wskutek tego powstały nieporozumienia i na-
jazdy na dobra archidjakona, Rukojnie i Parafjanów, z uży-
ciem pięści i oręża 2). Ostatecznie Ancuta utrzymał się na
archidjakonji; dopiero po śmierci jego Horajn ją posiadł.
1735 r. 10 października kapituła staje w obronie pijarów
prześladowanych przez jezuitów, a właściwie przez akade-
mików, napastujących uczniów pijarskich; .oraz broni kano-
nika Tyszkiewicza od napaści ze strony jezuitów i wysyła
delegata, by tego zaprzestali. Po pożarze w r. 1737 kapituła
daje swym członkom subsydja na odbudowanie domów spa-
lonych, a Roohitom place i 50 zł. na odbudowanie szpitala
przy bramie zamkowej, nadto postanawia: place swoje, na
których nie pozostało murów, odebrać od szlachty i od-
dać mieszczanom, chcącym się budować; gdzie zaś mury po-
zostały, wprowadzić mieszczan, zalecając aby je pokupowali
od szlachty3). W 1742 r. na projekt prałata Łopacińskiego,
kapituła udała się z prośbą do Ojca świętego o pozwolenie
noszenia dystynktorjów, czyli krzyżów kanoniczjch. Na co
Benedykt XIV dał zezwolenie z prawem noszenia ich, jak
w katedrze, tak i wszędzie, wobec kardynałów i na koncy-
ljach gieneralnych, z odpustem w godzinę śmierci. Pierwotna
na nich forma orła zniesiona w r. 1800. Członkowie kapituły,
jako posiadacze dóbr, brali czynny udział na sejmikach po-
wiatowych dla dopilnowania, aby czego nie włożono na sejm
przeciwko dobrom duchownym. Zabiegi te nie były zby-
teczne, gdyż biskup Gąsiewski, przyjechawszy z Warszawy,
zawiadomił ją, iż stan świecki projektuje ucisnąć stan du-
chowny.

Jeszcze w r. 1522 zamierzano zaprowadzić bractwo du-
chowieństwa, mające na celu odprawiania ekzekwji po całej
djecezji za zmarłych kapłanów; czy to się przyjęło niewia-
dome'W 1750 r. 14 maja na zapytanie koadjutora Sapiehy,
czy obowiązek odprawiania 3 mszy za zmarłego kapłana
wynika ex charitate, czy ex justitia; kapituła zważywszy
dawne synody, uznała zwyczaj za prawo, i zaleciła odpra-
wiać każdemu, by i za niego w swoim czasie były odpra-
wione zaduszne msze św.4).

') Av,U t. XXIV, z r. 1729. 2) Acta t. XXIV i XXV r. l?30 i 1738.
3) Acta t. XXV, r. 1737. «) Acta t, XXIV r. 1733 i t. XXVII.
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Ponieważ członkowie kapituły nie zawsze byli w stanie
rezydować i spełniać funkcje kapłańskie przy kościele ka-
tedralnym osobiście; stąd od połowy XVIII w. oprócz wika-
rjuszów przybierali sobie dla pomocy koadjutorów prałatów
i kanoników, którzy za nich uczestniczyli w chórze, odpra-
wiali nabożeństwa i zasiadali w stallach, pobierając pewne
wynagrodzenie z sum refekcyjnych; dla otrzymania koadju-
torji wymagano tych przymiotów, jak i do rzeczywistej ka-
nonji. Pierwszego koadjutora spotykamy już w r. 1618 dnia
28 grudnia, kiedy to koadjutorem prałata Dycjusza został
Gornicki—cum futura successione'—na mocy sankcji króla,
bulli papieskiej i zgody biskupa. Gornicki otrzymał ostatnie
miejsce w stalli i, głos na sesji, musiał być opłacanym przez
swego koadjuta. Jednakże od tego czasu przeszło przez cały
wiek nie spotykamy koadjutorów. Liczba koadjutorów do-
chodziła do 15; gdy 3-ch ostatnich kanoników nie miało koa-
djutorów, ani domów, biskup Massalski ustąpił był dla nich
w 1775 r. dom emerytów. Stojąc na straży dóbr kościelnych,
a przedewszystkiem katedralnych i biskupich, kapituła przez
długi czas opierała się projektowanej przez biskupa Massal-
skiego zamianie Werek na Niemenczyn; swoją drogą nie
omieszkiwała przynaglać biskupa do obiecanej restauracji
katedry. Po r. 1774 czyni kapituła zabiegi u dworu rosyj-
skiego o dobra swe Witebsk, Strzeszyn') i inne, które prze-
szły do Rosji; gdy zaś nie mogła sama nic wskórać, ustępo-
wała je za wypłatą biskupowi, ale i te zabiegi na nic się
nie przydały, gdyż Imperatorowa rozdzieliła je między za-
służonych ministrów2). Gdy głośny biskup inflancki, Józef
Kossakowski, prałat kapituły wileńskiej, z armatami najechał
Michaliszki, dobra kapitulne, i poturbował kanoników regu-
larnych, kapituła ostro wystąpiła przeciwko bezprawiu i po-
zwała go przed sąd swój; ponieważ na wezwanie nie stawił
się i w dodatku najechał dobra kapitulne Poswol, kapituła
po kilkakrotnych upomnieniach pozwała go do trybunału. Do-
piero ten energiczny krok zmusił Kossakowskiego wejść
w układy i wynagrodzić krzywdy z).

Nietylko stawała kapituła w obronie dóbr swoich, ale
i dbała o dobrobyt włościan; wspomagała ich w czasie głodu
i po wojennych klęskach: buduje szkoły, utrzymuje lekarzy-
chirurgów. Wogóle włościanie dóbr duchownych lepiej się
mieli od obywatelskich, a kapitulni i biskupi tem bardziej.
Jeszcze przed laty io można było spotkać 80-letnich star-
ców, którzy te dzieje pamiętają. Wyróżniała ich pewna

') Cz(;śó Strzeszyna oddana została przez Imperatorowi; Jerzemu
Chorwatowi, jenerałowi rosyjskiemu.

~<) Acta t. XXIX r. 177(5. 3) Acta t. XXX i XXXI r. 176.4 i 4.
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ogłada i zamożność i tęsknota za minioną przeszłością. Za-
pewne bywały nadużycia ze strony posesorów i ekonomów;
ale-skoro wiadomość o nadużyciach dochodziła kapituły, wy-
grywali włościanie, bo nad sprawowaniem kapituły czuwało
oko biskupie, a nad poddanymi biskupimi miała dozór kapi-
tula; był to zarząd niejako konstytucyjny, w którym władze
nawzajem się kontrolowały i wytykały nadużycia. Nadto
chętnie kapituła uwalniała swych poddanych za ich zasługi
szczególniejsze, albo i zdolności do nauk, rzemiosł i do se-
minarjum1). W r. 1777 dnia 3 marca, gdy biskup, wyli-
czywszy dobrodziejstwa komisji edukacyjnej, ze względu na
oddane kościołowi świątynie i gmachy jezuickie, oraz apa-
raty i utensylja, zalecał duchowieństwu, a szczególniej pro-
boszczom, by zakładali i utrzymywali szkoły parafjalne,
a kapitule, by zobowiązanie to proboszczów, stwierdzone
ich podpisami, sama też własnymi podpisami potwier-
dziła, kapituła odpowiedziała że niema jurysdykcji do zobo-
wiązywania proboszczów względem szkół; ale jeśli oni ze-
brani podpiszą takowe zobowiązania, wtedy i ona podpisze.
Ponieważ biskup Massalski postanowił w r. 1789 zarząd dje-
cezji z członków kapituły, przeto ci, jako „administracja
duchowna djecezji wileńskiej", wydają listy do duchowień-
stwa i wiernych, jak co do rozkładu podatków, tak i co do
obyczajów kleru i ludu, urządzenia szkół i szpitali, oraz
porządku nabożeństwa2).

Jak w wieku XVI potrzeba było kapitule zmywać z sie-
bie plamy reformatorskiej apostazji i bronić prawdy kato-
lickiej, tak i w XVIII wieku kapituła musiała z siebie
zrzucić podejrzenie o sprzyjanie masonerji i zapobiegać sze-
rzeniu się tej sekty bałamutnej a szkodliwej. Rozwijała się
ona już na dobre w Koronie, zaniesiona na Litwę znalazła
tu swych licznych hołdowników, fantastyków i próżniaków,
lubiących nowostki i komedje. Gdy się rozwielmożniała ma-
sonerja w kółkach inteligentów i w salonach pańskich, za-
częto przebąkiwać, nietylko po salonach, ale i między
ludem, że niektórzy członkowie kapituły wileńskiej należą
do tej sekty i bywają na zebraniach masońskich. Nie brakło
i świadków naocznych i dowodów, jak powiadali, i że człon-
kowie kapituły, nie należący do masonerji, dla uniknienia
zgorszenia milczeniem przykrywali obłęd swych współbraci.
W odpowiedzi na te plotki, tak poniżające wobec ludu i upo-
karzające wobec powołania kapłańskiego, kapituła na sesji
dnia 22 lutego 1780 г., wyłożywszy na stół bulle Klemensa ХП

') Acta t. XXIV i X. J) Acta t. XXXI—XXX1II odr. 1780-1704.
Jocher. t. III, gfcr. 825. Ob. listy pastorskie.

16
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i Benedykta XIV, potępiające sektę masońską i powołując się
na zadanie kapłańskie, świecić gorliwością w wierze kato-
lickiej i przykładem w obyczajach, „aby się ten, który jest
przeciwny, zawstydził, nie mając nic, coby o nas mówił
złego" (Tit. II, 2, 8), postanowiła, po wspólnej naradzie,
obmyśleć skuteczne środki i jak najprędzej starać się oczy-
ścić wobec opinji z tej kalumnji; jeżeliby zaś kto z członków
należał do tej sekty, powinien zrzucić z siebie tę „pestife-
ram" i wstrętną plamę, zerwać wszelkie stosunki i usunąć
kamień obrażenia, oczyszczając się w ten sposób przed
opinją publiczną. Na tej sesji obecnymi byli: Tomasz Zień-
kowicz, biskup arjopolitański, sufragan Piotr Toczyłowski,
prałat-kantor, oraz prałaci: Michał Chomiński, biskup Eleuzin,
Joachim Sulistrowski, Ignacy Klimański, Franciszek Gzowski,
Antoni Kruszewski, jako prezydent i Ignacy Wolbek;—kano-
nicy: Antoni Giedroje, Stanisław Wirpsza, Józef Wolłowicz,
Onufry Gzowski i notarjusz kapitulny Kasper Grudziński ')•

Po r. 1795 członkowie kapituły zasiadają w kołegjum
petersburskiem i w konsystorzu wileńskim, zreformowanym
przez biskupa Jana Nepomucena Kossakowskiego; likwidują
interesą biskupa Massalskiego co do Werek, które wziął Po-
tocki w posagu po żonie, synowicy biskupa, dając kapitule
lOOOOO złp. na fabrykę katedry; co zaś do biskupa Józefa
Kossakowskiego, otrzymane ze sprzedaży kamienicy jego pie-
niądze, obrócono na restaurację katedry2). Nie zapominają też
0 seminarjum djecezalnem, podtrzymują fundusze bursy
Ambrozjańskiej i Korsakowskiej, bronią majątku Jasiewa
przed sukcesorami Korsaków, a także i funduszu przed ko-
misją szpitalną, jako też i funduszu szpitala św. Marji Ma-
gdaleny. Kiedy r. 1797 Stanisław August jechał do Peters-
burga, kapituła tu podejmowała go swoim kosztem; podobnie
potem i cesarza Pawła I. 1812 r. 15 lipca, przy wejściu fran-
cuzów, kapituła zmienia stary styl na nowy; 29 t. m., na
projekt prałata Lachnickiego, składa czołobitność jenerałowi
Hagendorffowi; potem daje wyjaśnienia komitetowi Religji
1 Oświecenia o osobach i funduszach duchownych, o ma-
jątkach zabranych przez rząd rosyjski; dochodzi należności
zaległej u hr. Zubowa na majątku Kulach od 185,400 złp.,
lokowanych na majątkach Massalskiego. Intendencja depar-
tamentu wileńskiego oddała Kule kapitule w listopadzie.
Tymczasem inne majątki zniszczone, nie dochodzi refekcja;
muzycy nie otrzymawszy swej zapłaty skarżą się komitetowi
Oświecenia i Religji; kapituła tłumaczy się złym stanem. W Ho-
duciszkach poddani nie płacą podatku nawet pod ekzekucją:żyta

') Acta t. XXX. Ob, LitwaiRua t. I, z. 3. !) Acta t. XXXIII i XXXV.
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nikt nie kupuje, jare zboże zginęło, bydła wiele zabrali
francuzi. Nadto dano francuzom 15 kantonistów umunduro-
wanych, z końmi i 19 zastępców; komenda bawarska rabuje
włościan hoduciskich, zabierając ira bydło i zboże, które na
35 wozach chłopskich przewozi do Głębokiego. Dysparty-
ment bawarski nadto wymaga z tychże Hoduciszek 200 be-
czek mąki żytniej, 50 beczek pszennej, 200 beczek owsa,
25 beczek grochu, tyleż krup, 3000 pudów siana, 200 sztuk
bydła, 500 garnców wódki i 12 pudów masła. Kapituła prosi
Hagendorffa o ochronę majątku;— i na tem się skończyła napo-
leonjada kapituły. Tegoż roku 23 grudnia wrócono styl stary ').
Troszczy się też kapituła o prawidłowy zarząd djecezji za
Strojnowskiego i w czasach następnych broni swych da-
wnych przywilejów, a także i wywodu szlachectwa od swych
nowych członków. Przywilej ten został zniesionym ukazem
z r. 1807; dziś wymaganym jest stopień naukowy teologiczny.
Dla prawidłowego załatwiania spraw funduszowych w r. 1822
kapituła urządza komitet z 3 prałatów. W tymże roku
członkowie kapituły, zapytani o posiadanie znajomości języ-
ków oprócz polskiego' i łacińskiego, odpowiadają: że Kon-
trym posiada francuski do czytania książek, rosyjski rozumie,
a niemieckiego — nic. Pusłowski — rosyjski rozumie, fran-
cuskiego i niemieckiego — nie. Cywiński — francuski do czy-
tania książek, rosyjski rozumie, niemieckiego — nie. Łabuń-
ski — francuski i rosyjski, gdyż był tłumaczem komenderu-
jącego wojskami. Kundzicz francuski do czytania książek,
rosyjski rozumie — innych nie. Brzostowski — francuski
i włoski, niemieckiego mało, po rosyjsku nie. Kossakowski
Adam, sufragan kurlandzki, francuski i niemiecki do czytania
książek, rosyjskiego nie. Smolski rosyjski rozumie, innych
nie. Znamierowski — rosyjski i francuski do czytania książek,
niemieckiego nie. Chodani francuski do czytania książek, ro-
syjski rozumie, innych nie. Cybowicz rozumie rosyjski, Le-
śniewicz francuski i rosyjski do czytania książek, Puzyna
i Awtuszkiewicz nie byli obecni. Co do ilości członków
aktualnych, nie licząc koadjutorów, w końcu XVIII wieku
kapituła wileńska wynosiła 18, prałatów 6 i kanoników 12;
W roku 1843 liczbę kanoników zredukowano do 3 człon-
ków, prałatów pozostało 6, koadjutorje ustały 2). Biskup
Żyliński postanowił, by do pomocy zmniejszonej liczbie
członków kapituły mianowano kanoników honorowych, z pra-
wem odprawiania mszy św. przy ołtarzu kapitulnym, nosze-
nia rokiety i mantoletu oraz zajmowania miejsca w stallach,
bez żadnych innych przywilejów. Pierwotnie ich naznaczono

l) Acta t. XXXX i XXXXI. !) Actą t. L. Ob. Dodatki.
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tylko 6, z czasem liczyło się przeszło 30. Po przejściu dóbr
ziemskich i legatów do skarbu, w r. 1842 ustały prestymonja
i hojne refekcje. Za prestymonjalne dochody wypłaca skarb:
kanonikom po 12—15 rb., a prałatom 20—25 rb. miesięcznie.
Toż samo się stało i z refekcyjnymi dochodami; z resztek
sum refekcyjnych, podniesionych przez biskupa Cywińskiego,
utworzono kapitał, który dostarcza dziś członkom kapituły,
obecnym w niedzielę na sumie po 60 kop. intraty, na niesz-
porach po 30 kop. za każdy raz; oprócz tego każdy z człon-
ków ma dom na mieszkanie i dwa niewielkie zostają jako
zasiłek dla członków, mających mniej dochodne domy, trzy
domy odeszły od kapituły na pomieszczenie konsystorza,
sekretarza konsystorskiego w r. 1859 i na pałac biskupi za
biskupa Żylińskiego, jeden został zwalony z rozporządzenia
rządowego; pozostałe przy kanonikach domy stanowią jedyny
sposób utrzymania kapituły. W domach tych było za-
broniono utrzymywać szynki, winiarnie i t. p., także
traktjery, bilardy i t. p.; oraz dawać mieszkanie żydom, ja-
kimkolwiek rzemiosłem bawiącym się. Kononicy powinni
mieszkać w tych domach i mieć przybite św. obrazy nad
bramą kamienicy dawnym zwyczajem 1). W roku 1900, za
staraniem biskupa Zwierovvicza, kapituła otrzymała dyspensę
na 10 lat co do odmawiania w chórze pacierzy kanonicznych,
a nadto przywilej używania fjoletowych ozdób przy sukni
i takiegoż pasa, oraz pierścienia2).

ł) Acta t. XXXXI z r. 1813.
') Akta z r. 1819 dnia 13 kwietnia podają następujące prawa i przy-

wileje kapituły w streszczeniu. Dwie prelatury — proboszcza i dziekana
i 10 kanonji ustanowione przez biskupa Dobrogosta; — prelatura archidja-
konja przez W. Ks. Litewskiego Zygmunta 1425 г., — kustodja z fundacji
królewskiej, czas nie wiadomy, za Olbrachta już była jak widać z aktów
1551 г.; — scholasterja i kantorja przez biskupa Jana z Ks. Lit. r. 1522; do
dziesięciu kanonji w czasie niewiadomym dodano 2; potem kanclerz djė-
cezalny liczył się trzynastym kanonikiem, ' zajmował ostatnie miejsce
w stallach po kanonikach. Na wakujące miejsce w kapitule po śmierci,
lub dobrowolnej rezygnacji członka, może wstąpić kapłan obyczajny
i uczony, który powinien mieć ius patronatus, czyli rekomendacji; i po-
dać ją biskupowi. Biskup wydaje Litteras Gridae, dla obwieszczenia przez
przybicie do drzwi kościelnych, czy nie ma kto jakiego zarzutu; poczem
sprawa przechodzi do kapituły, która rozpatruje papiery i dowody szla-
chectwa i dopiero następuje installacja i przysięga nowego członka na za-
chowanie statutów kapitulnych. Probostwo-prelaturę. konferował król
polski, dziekana wybierała kapituła, archidjakona i kustosza—król; scho-
lastyka i kantora, z początku osoby świeckie prezentowały, od r. 1561
biskupi; kanonje wszystkie konferował król polski; od r. 1798 prawo na-
dawania prelatur i kanonji zostawiono biskupom. W r. 1803 d. i kwietnia
ukazem cesarskim dano przywilej uniwersytetowi wileńskiemu na konfe-
rowanie 4 kanonji kapłanom-profesorom emerytom. Koadjutora możo
mieć każdy prałat i kanonik, liczba ich nie mogła być wyższą na 18 osób.
Obrany koadjutor powinien się starać o prezentu u kogo należy, kto ma
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XIII.

Synody djecesalne wileńskie.

Pierwszy synod djecezalny w Wilnie miał być odpra- .
wiony r. 1502 za biskupa Taborą *)• Roku zaś 1526, za bi- /
skupa Jana z książąt litewskich w Wilnie, w myśl synodu V
Laterańskiego, dla utrwalenia wiary katolickiej, sprostowa-

prawo konferowania aktualnej godności; kandydat powinien mieć przy-
mioty wymagane od aktualnego członka i przechodzi pizez proces zacho-
wywany przy obiorze i installacji aktualnego, nadto kandydat na koadju-
tora powinien mieć bullą od Papieża, pravyo futurae successionis, lub za-
jęcia miejsca swego pryncypała w razie posunięcia go na wyższy stopień.
Jeżeli nie ma przywileju papieskiego, koadjutor nazywa się czasowym
i ze śmiercią swego koadjuta traci prawa i przywileje. Koadjutorowie nie
biorą refekoji, a tylko część odstąpioną przez koadjutów; nie mogą być
prezydentami na obradach, na których też nie mają gtosu decydującego,
tylko doradczy; używają dystynktorjów, w stallach zasiadają po kanoni-
kach aktualnych, nawet po śmierci swego koadjuta; ze śmiercią koadjuta
tracą prawo należenia do obrad, lecz mają pierwszeństwo.do kandydo-
wania na wakujące miejsce. Z powodu trudności w stosunkach ze stolicą
apostolską ustanowiono czasowych koadjutorów przez Strojnowskiego
i kapitułę d. 9 lipca 1810 roku. Co do pochodzenia osób wstępujących do
kapituły podane są następne: 1374 przywilej króla Ludwika w Kaszowie
wydany o niedawaniu godności obcym, a tylko Polakom urodzonym
w Polsce. 1400 r. przywilej Jagiełły i Witolda wydany w Horodle, nada-
jący swobody Kościołowi na Litwie. 1433 r. przywilej Jagiełły w Jelnie
wydany zabezpieczający nadanie godności litwinom na Litwie, jak krako-
wianom w krakowskiej, sandomierzanom w sandomierskiej ziemi i Wielko-
polanom w Wielkopolsce. 1454 r. konstytucja Kazimierza Jagiellończyka
w Nieszawie wydana, potwierdza powyższy przywilej o dawaniu godności
tylko ojczycom ziemi. 1503 r. konstytucja Aleks. Jagiellończyka w Piotrko-
wie wydana toż samo potwierdza, że godności rozdawane będą tylko uro-
dzonym i uposażonym mieszkańcom ziemi. 1510 r. konstytucja Zygmunta I
w Krakowie wydana z powodu narzekania, że plebeusze wdzierają się do
godności kościelnych, w której król przyrzeka zwyczajem swych przodków
nie dopuszczać do tego plebeuszów. 1538 r. przywilej Zygmunta w Piotr-
kowie wydany o niedopuszczaniu do godności obcych kandydatów, a tylko
w krakowskim krakowian, w sandomierskiem sandomierzan. 1550 konsty-
tucja Zygmunta Augusta, potwierdzająca wszystkie powyższe przywileje.
1588 r. Statut litewski rozdział 3, artykuł 1Й i 13 zawiera przysięgą
i obietnicę króla, Hospodara litewskiego, iż nie da godności na Litwie
obcym, a tylko na Litwie urodzonym i zasłużonym. 1633 r. Konstytucja
sejmowa o nie dawaniu godności kościelnych ludziom prostego stanu,
a tylko szlachcie. 1636 r. Konstytucja potwierdzająca powyższa z dodaniem,
że godności te biorą polacy i litwini — szlachta miejscowego pochodzenia.
1717 r. traktat potwierdzony przez Piotra Wielkiego o zachowaniu niena-
ruszonemi dawnych przywilejów nadanych za czasów Rzeczypospolitej
szlachcie, duchowieństwu i kościołom katolickim w Kurlandji, Semigalji,
Lauenburgu i By to wie. 1764 r. Na sejmio koronacyjnym zastrzeżono ssa-
chowanio dawnych praw. 1768 r. Konstytucja potwierdzona przez Impera-
torową w § 11 zabezpiecza nadanie godności kościelnych tylko selach-
cio i w S 24 zachowanie wszystkich praw kardynalnych. — T. L, sfcr. 33—44.

') Encyklop. kościelna t. XXVII, str. 413.
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nia obyczajów i oświaty ludu odbyty został drugi synod, na
którym uczestniczyli członkowie kapituły, dziekani, opaci
i proboszczowie. W liście pasterskim, zapowiadającym synod,
biskup wskazuje, iż nieznajomość zasad wiary wywołuje
różnorodność pojęć i wytwarza błędy nietylko wpośród
ludu, ale i duchowieństwa, a zatem idzie zepsucie obyczajów
powszechne. To też. skierowany był sobór przeciw nowato-
rom z zagranicy przynoszącym luterskie nowostki; od ze-
branego zaś duchowieństwa djecezji dowiadywał się biskup
najprzód o stanie rzeczy, o znajomości zasad wiary i oby-
czajach ludu i o zajęciach kapłanów. Następnie ogłoszono
przepisy co do rządzenia ludem, obostrzono prawa wzglę-
dem kapłanów, zmniejszono liczbę spowszedniałych uroczy-
stości, oraz procesji z wystawieniem Najśw. Sakramentu;
zalecono wreszcie trzymać się jednakowych rubryk w odpra-
wianiu nabożeństw. Nadto synod polecił zakładać szkółki
parafjalne, ku czemu wyznaczono fundusze na opłatę nau-
czycieli, przyczem zabroniono przyjmować na nauczycieli
Niemców, zalecono, by po szkołach wykładano Ewangielje i Listy

I św. Pawła po litewsku ,'i po polsku. Postanowienia synodu
wydrukowano wraz z listami pasterskimi i rozesłano po
całej djecezji pod tytułem: „Statutą Vilnensis Dioecesis Synoda-
liter per Hl-rn Principem et R-m B-num Joannen e dueibus
Lithuaniae, D. gr. Ep. Viln. cum sico e.apitulo... edita, laudała
et aprobata* ').

W 1538 r. w kościele św. Jana odbyty został znowu
synod w sprawie podatku na odnowienie katedry. Rozpo-
częty został dnia 19 maja pod prezydencją biskupa Pawła
z ks. Holszańskich, przy udziale Jerzego Chwalczewskiego,
biskupa łuckiego i członka kapituły wileńskiej, archidjakona
Józefa Jasinskiego, scholastyka Stefana Grabi, kustosza
Pawła z Ciechanowca, Stanisława Dombrowskiego, Wacława
Czyrki, Andrzeja Nadbora, Bartłomieja z Kowna, Walentyna
z Pilzna, Jana Andruszkowicza, oraz duchowieństwa para-
ljalnego. W pierwszym dniu, po mszy, miał stosowną prze-
mowę kanonik Czyrka, po której wszyscy rozeszli się do
domów. Na drugi dzień miał mowę 0. Walerjan, dominikanin,
i ogłoszono projekt podatku: od pary wołów 12 gr., od konia,
kto wołów niema, 6 gr., od gruntu 6 gr., od ogrodu 6 gr.,
od karczmy 3 gr., wikariusze płacą 6 gr., altaryści półkopy;
podatek rozłożono na 2 łata. Na trzeci dzień po mowie kano-

') Jocher t. III, str. 315 i 381. Akta kapitulne podaji» tylko wzmiankę
o tym synodzie z powoda skargi, iż dominikanie zaniedbują siq w kazno-
dziejstwie i obsłudze ołtarza kaznodziejskiego (witoldowskiego) w kate-
drze, biskup odkłada to do przyszłego synodu (dnia 6października 1525 г.).
Akta t. I, str. 89,
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nika Walentyna podatek uchwalono z zastrzeżeniem, by nie
płacić.drugiego na Rzeczpospolitą; potem cały synod proce-
sjonalnie przeszedł do kościoła katedralnego, gdzie biskup
udzielił przywileju rozgrzeszania od rezerwatów, sobie za-
strzeżonych, wszystkim proboszczom dla tych wiernych, któ-
rzy dla odległości i niedostatku nie mogą być w Wilnie,
a szczerze winy swe wyznają; w końcu udzielił błogosła-
wieństwa i rozwiązał posiedzenia1).

Następny synod djecez. z udziałem całego kleru został
odprawiony w r. J542 dnia 27 września. Akta kapitulne głu-
chą wzmiankę o nim czynią2). Również spotykamy wzmiankę
na następnym synodzie o artykułach synodu z r. 1546.

Wskutek coraz więcej rozszerzającej się herezji luter-
skiej, za poradą kapituły, biskup Paweł zwołał synod do
Wilna na dzień 4 lutego 1555 r. Zjechali nieliczni duchowni,
bo wielu już się chwyciło nowatorstwa, a wielu zmarło od
zarazy. Synod się zaczął od wezwania Ducha św. Biskup
ks. Oiszański był chory; na prośbę jego, prezydował na sy-
nodzie biskup żmudzki i prałat wileński Wierzbicki. Posta-
nowienia tego synodu są streszczone w aktach kapitulnych.
Między innymi zalecono modły i posty dla uproszenia miło-
sierdzia Boskiego, zabroniono chować heretyków przy ko-
ściołach. Ostatnie sesje zajęte były kwestją dania podatku
na potrzeby Rzeczypospolitej od duchowieństwa, co wywo-
łało ożywione rozprawy i skargi na lekceważenie ducho-
wieństwa ze strony władzy świeckiej; podatek uchwalono3).

W roku 1558 dnia 5 października na sesji kapitulnej
postanowiono odbyć synod djecezalny w następnym roku
w 2 tygodniu po Trzech Królach; czy synod się odbył, akta
następnych lat milczą.

W. 1582 r. za biskupa księcia Radziwiłła odbyto synod,
w celu zaprowadzenia postanowień soboru Trydenckiego i ob-
myślenia środków do utrzymania nowozałożonego seminarjum
djecezalnego. Na tym synodzie odsądzony został od prela-
tury Mikołaj Pac, biskup nominat kijowski, i wydane zostały
w myśl soboru Trydenckiego postanowienia.

Za rządów biskupa Benedykta Wojny trzy razy odpra-
wiono synod djecezainy: 1) w. 1602 г., uchwały synodalne
wydrukowano pod tytułem: „Synodus Diocccsana Episcopatus
Vilnensis celebrata per E. in Chi: Patron ac. D.IK Uenedictum
Wojnam Ep. Vilti, ii Martii a. D. 1602* *); 2-gi w r. 1607
i 8-ci w 1018 r. Postanowienia wszystkich tych synodów zo-
stały ogłoszone w liście pasterskim, treść ich następująca:

J) Acta t. II, str. «2 s) AcU t. И, str. 171, я) Actą t. III, str. 84—95.
Kościół Zamkowy ca. 1, etr. 51—54. *) Jocher 1. с.
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l-o zaleca się kaznodziejom, by wykładali ludowi zasady
wiary podług postylli Wujka i Skargi, unikając fałszy-
wych historji i zmyślonych cudów; 2-0 żeby przy spełnia-
niu sakramentów św. używano rytuału Piotrkowskiego i nie-
dopuszczano włóczęgów do funkcji kapłańskich bez aprobaty
biskupa; 3-0 nakazuje Przenajświętszy Sakrament chować
pod kluczem i co 14 dni odnawiać, w czystości utrzymywać
utensylja mszalne; 4-o Chrztu udzielać rychło, olej św.
brać z katedry za świadectwem; kumów do chrztu przyjmo-
wać tylko dwóch pod karą suspensy; metryki należycie za-
pisywać; 5-0 spowiadać, z wyjątkiem nagłej potrzeby, swo-
ich tylko parafjan, w konfesjonałach; nie dawać rozgrzesze-
nia złoczyńcom niepoprawnym, krzywdzicielom przed wyna-
grodzeniem; w rezerwatach zwracać się do biskupa, lub
dziekana; 6-o zaleca udzielać ostatniego namaszczenia i karci
leniwych; 7-o nakazuje ogłaszać z ambony ustawy soboru
Trydenckiego co do przeszkód sakramentu małżeństwa; spi-
sywać ślubne metryki; nie targować się z bogatymi o akcy-
denss, a od biednych pod karą klątwy nie wymagać, chyba
co z łaski ofiarują; 8-o nie wyświęcać na kapłanów bez zło-
żenia świadectwa o konduicie od proboszczów i dziekana;
kandydat z innej djecezji przed święceniami złoży przysięgę,
iż przez lat 6 pozostanie w djecezji, a nie przeniesie się do
innej; 9-o rozkazuje dziekanom, aby przynajmniej raz do
roku zwiedzili dekanat i zdali sprawozdania biskupowi; po-
leca im nadto, żeby po Gromnicznej synody dekanalne od-
prawiali, rozporządzenia władzy wykonywali sumiennie, z księ-
żmi zachowali miłość braterską; 10-0 księżom nakazuje
nosić długą suknię czarną i golić tonsurę; włosów na
poły rozdzielonych, z tyłu krótkich, a z przodu długich
(czupryny) nie nosić. Wszelkie pijatyki, nawet mierne, są
zakazane, a także gry w karty; nikomu nie odmawiać po-
grzebu z tej racji, iż nie ma czem opłacić. Czwarta część
majątku zmarłego księdza do kościoła należy; li-o jako na-
dużycia usuwa zwyczaj kładzenia ofiar na ołtarzach i nie
pozwala poczęstunków na cmentarzu; 12-o oprócz zwyczaj-
nych postów naznacza wigilje przed śś. apostołami: Piotrem
i Pawiem, Jakóbem, Bartłomiejem, Szymonem i Judą, An-
drzejem i Tomaszem; przed Bożem Narodzeniem, Wniebo-
wzięciem, św. Janem Chrzcicielem, Wszystkimi Świętymi
i w dzień św. Marka. Za patronów Litwy ogłasza św. Kazi-
mierza, Jerzego i Mikołaja. W roku 1685, dnia 22 kwietnia,
akta notują jako patrona djecezji św. Kalistrata, którego
officium ritu duplici odmawiać zalecono w całej djecezji.
Relikwie tego świętego przechowywały się w katedrze smo-
leńskiej. W roku 1672 an. 14 października nominat smoleń-
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ski Aleksander Kotowicz wręczył je kapitule, po odebraniu
od Moskwy >)•

'Biskup Eustachy Wołłowicz, po objęciu stolicy wileń-
skiej, w punktach do kapituły d. 10 października 1617 г.,
zaleca przygotowanie do synodu djecezalnego w roku na-
stępnym, po oktawie Bożego Ciała; czy ten się synod odbył,
akta milczą. W roku 1623 naznaczono synod djecezałny po
św. Michale przez cały tydzień; o odprawieniu jego także
akta milczą. Wreszcie w roku 1626 dnia 4 lutego zapowie-
dziano synod po oktawie Bożego Ciała. Zapewne, że te synody
zostały odprawione, gdyż wiele miał do omówienia z ducho-
wieństwem troskliwy i świątobliwy pasterz, a szczególniej
sprawę domu księży inwalidów — tylko akta zwykle nie no-
tują obrad synodalnych.

Za biskupa Abrahama Wojny około 1630 r. odbył się
synod, który za główny cel położył sobie uregulowanie fun-
duszów kościelnych i dziesięcin. Zapisy na kościoły mogły
tylko być uznane przez sejm; dziesięciny, radzono zamienić
na pieniądze; zabroniono oddawać w dzierżawę lasy żydom,
a majątki ludziom świeckim, posiadać po kilka parafji, i po-
twierdzono postanowienia poprzednich soborów.

1641 r. 10 maja tenże biskup w punktach podanych ka-
pitule oświadczył, iż ma zwołać w tygodniu po Zielonych Świąt-
kach synod, w celu narady i postanowień przed synodem pro-
wincjalnym, według zalecenia arcybiskupa gnieźnieńskiego.
Czy ten się synod odbył, akta nic nie mówią. Ustawy soborów
za biskupów Benedykta i Abrahama Wojny były wydane
p. t. „Gonstituiwnes Synodorum Dioec. Vilncnsis diversis tempori-
bus celebrałarum etc.11 Vilnae 1633 editae 2).

Statutą synodalne Kijowskie podają synod z roku 1651.
O tym, bodaj, synodzie spotykamy wzmiankę w aktach, mia-
nowicie między punktami danymi przez biskupa Tyszkiewi-
cza kapitule, dnia 16 maja 1650 г., w 12 punkcie zapytuje
biskup, kiedy ma być synod? - Kapituła odpowiada: źe najle-
piej byłoby zebrać na początku października 3).

W r. 1654, w pierwszym tygodniu po 3-ch królach, od-
prawiono synod za oiskupa Tyszkiewicza, na którym uchwa-
lono podatki na potrzeby Rzeczypospolitej *).

Dbały o stan djecezji i kościołów biskup Sapieha, zwo-
łuje synod w r. 1669. Synod się rozpoczął dnia i i i zakoń-
czony został 18 marca w kościele katedralnym. Pod przewodnic-
twem biskupa zasiadali: Kazimierz Pac, biskup żmudzki, pre-
pozyt kapituły wileńskiej; Jan-Gotard Tyzenhauz, biskup

') Prayałgowski t. II. Ac<a t. XVIII. >) Jochor t. III, str. 315. De-
eretalea .Summornm Pontifłcum otc. Poenaniae 1873-1883. 8) Bib!. s&mi-

jkR. Acta t. Х1Г. *) Preyałgowski t. II.
17
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smoleński, sufragan i kanonik wileński, opat hebdowski; pra-
łaci: Krzysztof Przecławski, dziekan; Walerjan Judycki, archi-
djakon; Mikołaj Słupski, kustosz, biskup nominat grationo-
polit.; Aleksander Kotowicz, scholastyk; Tomasz Girski, kan-
tor i kanonicy: Adam Kopeć, Szymon Młynecki, Wojciech
Bejnart, Eustachy Kotowicz, Krzysztof Siesicki, Benedykt
Żuchorski, Franciszek Kryszpin Kierszensztejn, oraz ducho-
wieństwo katedralne i parafjalne.

Na synodzie tym postanowiono: 1. De officio eurałorum.
Proboszczowie powinni mieć pod ręką list pasterski Ber-
narda Maciejowskiego i instrukcję św. Franciszka Salez.
dla spowiedników, odczytywać je i do nich się stosować.
2.'De vicariis. Ponieważ z powodu nieumiejętności wikarju-
szów wiele się zdarza błędów i zgorszenia w ich posługiwa-
niu, niewolno ich przyjmować bez świadectwa biskupiego
o złożonym egzaminie i zdolności do pełnienia obowiązków
wikarjuszowskich; to samo zalecono i wszystkim zakonnikom,
posługującym w • parafjach i stosować się do ustaw syno-
dów djecezalńych i synodu Łubińskiego. Dla uniknienia
przechodzenia wikarjuszów z parafji do parafji i włóczęgow-
stwa, każdy z nich powinien trzymać się tej parafji, (titulum),
do której został wyświęcony i nie zmieniać jej bez zgody
na piśmie ordynarjatu. 3. Prałaci powinni rezydować przy ka-
tedrze, pod karą utraty dochodów; w czasie wyjazdów, zo-
stawiać ze współbraci zastępców do posługi duchownej.
4. De sacrifieio missae ni privatis aedihus. Zabroniono odpra-
wiać msze św. po domach prywatnych bez pozwolenia biskupa
pod karą suspcnsy. Czyż mało, zapytuje, kościołów zdobnych
przeznaczonych ku chwale Bożej, by msze św. odprawiano
tam, gdzie ucztują, jedzą i piją? Improbe miscentur sacra
profanis; zaznaczając, że jeżeli były niegdyś jakie przywileje
na to, sobór Trydencki j o zniósł. 5. De matrimonio. Ku zapo-
bieżeniu nieważności małżeństw i rozwodom ogłaszać dekret
synodu Trydenc. o małżeństwie po parafjalnych kościołach
4 razy do roku w języku ludowym, w niedzielę staroza-
pustną, na 2-gi dzień Zielonych Świątek, na Wniebowzięcie
N. Maryi P. i w dzień św. Szczepana. Czytać zapowiedzie
po kazaniu litewskiem i polskiem—alteram in Litvanica, al-
teram in Polonica concionibus: śledzić, by nie było musu
przy zawarciu małżeństw, ostrożnymi być w dawaniu ślubu
nieznajomym i bez stałego miejsca, nie dawać ślubu porwa-
nym dziewczętom (Grabieżne Dziewki), choćby się i zgadzały;
panom świeckim pod sumieniem nakazano, by temu nadu-
życiu zapobiegali. 0. De Divorliis. Na miłosierdzie Boże za-
klina urzędy i sądy .świeckie, by najsurowiej karano dwu-
żeńców, nieprawnie rozwiedzionych, i zasądzonych przez sąd
biskupi; duchowieństwu, by donosili biskupowi o zaszłych
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wypadkach podobnych rozwodów, o heretykach, jawnogrzesz-
nikach, żyjących w konkubinacie, i nieodbyvyających wiel-
kanocnej spowiedzi. 7. De residentia in heneficiis. Nie wyjeż-
dżać z granic djecezji bez wiedzy biskupa, pod karą prze-
widzianą w dekretach synodu Trydenckiego; także i o po-
wrocie zawiadamiać biskupa w ciągu miesiąca, a inaczej
będzie się liczyć, jako nieobecny, kto o swym powrocie nie
doniesie. 8. De incompatibilitate heneficiorum. Kto ma kilka
beneficjów, powinien mieć przywileje apostolskie i obsadzić
je zdolnymi wikarjuszami, czuwać, by nie było uszczerbku
w posłudze duchownej, i w stanie beneficjów. 9. De residen-
tia ad ecdesias parochorum. Proboszczowie i inni beneficjaci
powinni mieszkać przy kościołach, a nie po folwarkach od-
ległych, pod karą utraty dochodów, według sądu biskupiego
naznaczoną, stosownie do postanowień poprzednich synodów
djecezalnych; domy przyległe kościołowi, plebanjalne, popra-
wić, albo odbudować. 10. De confessione parochianorum. Dó
pomocy do spowiadania, w czasie tłumniejszego uczęszczania
wiernych, a szczególniej w czasie wielkanocnym, probosz-
czowie powinni wzywać kapłanów świeckich, lub zakonni-
ków. 11. De bcmis ecclesiasticis. Stosownie do postanowienia
poprzedniego biskupa i synodu Trydenckiego, czuwać nad
całością dóbr kościelnych, niewolno ich sprzedawać, loko-
wać, zamieniać, a także i wydawać w arendę świeckim bez
przyczyny poważnej i wiedzy biskupa, pod klątwą i karą
pozbawienia beneficjum. Strzec w całości aparaty i na-
czynia kościelne; dokumenty i przywileje przesłać do kance-
larji biskupiej dla przechowania w archiwum; inwentarze
i wizyty przechowywać w porządku; odbudowywać i napra-
wiać świątynie, ołtarze, sporządzać nowe utensylia — we
wszystkiem pod tym względem stosować się do bulli Pawła II
papieża 1468 r. 1 marca. 12. De summis pecuniariis ecclesiis
inscriptis. Legaty obciążone obowiązkami jakiemikolwiek,
lub mszalnemi, nie mogą być lokowane i podejmowane bez
wiedzy biskupa i jego zgody na piśmie. 13. Bona ecclesia-
stica iudaeis поп arendenłur. Według postanowienia synodu
Łubińskiego niewolno, nawet biskupom, dóbr kościelnych
w arendę wydawać żydom i w ten sposób poddawać chrze-
ścij«n ich wfadzy; tem bardziej powinni to mieć na uwadze
proboszczowie i beneficjaci niższego stopnia; kontrakty z ży-
dami zawarte kasują się—bez szkody jednak i po należytem
wynagrodzeniu żydów. 14. De ieiuniis denunciandis. Według
postanowienia synodu Wężyka ogłaszać zachowanie postu
cle praecepto: czterdziestodniowego, kwartałowych dni, wi-
gilji Narodzenia i Wniebowzięcia N. M. I'., Bożego Narodzę-,
nia, uroczystości św. Apostołów, z wyjątkiem wigiłji św. Jana
Ew. i św. Filipa i Jakóba; wigilję św. Macieja ap. zachować,
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chociażby w zapusty przypadła; także wigilje śvv. Jana Chrzci-
ciela, św. Wawrzyńca i Wszystkich Świętych, oraz w piątki
z wyjątkiem uroczystości Bożego Narodzenia, w piątek przy-
padającego; według dawnego zwyczaju naszej prowincji poszczą
się wszystkie wigilje uroczystości N. M. P. z wyjątkiem ofiaro-
wania N. M. P. i Śnieżnej; inne posty zostawiają się do woli.
15. De celebrątione fesiorum. Uroczystość św. Jerzego, jako głó-
wnego patrona djecezji, kiedy się przenosi na dzień po Prze-
wodnej niedzieli, przenosi się z of i ej um i z nabożeństwem dla
wiernych; św. Jacka obchodzi się w oktawie Wniebowzięcia
N.M. P.; św. Franciszka Salez., jako szczególnego patrona dje-
cezji, oficjum odmawiać ritu duplici. 16. De suffragiispro defune-
tis. Co kwartał odprawiać msze śpiewane, lub czytane, gdzie
mało śpiewaków, i ekzekwje za dusze zmarłych. Ponieważ we-
dług synodu prowincjalnego odprawia się za zmarłych bisku-
pów po 6 mszy i ekzekwji przez kanoników i prałatów, a za
ich dusze po 3 msze z ekzekwjami, za niższych zaś członków
kapituły po jednej: — zaleca się duchowieństwu całemu po-
dobna wzajemna braterska posługa po śmierci każdego ka-
płana, według życzenia podanego na synodzie przez obecne
duchowieństwo. 17. De funeribus laicorum. Nie trzymać długo
zwłok bez pogrzebu; zmarłych nagle nie chować pierwej, aż
upłynie doba; unikać wystawnych i kosztownych pogrzebów;
wydatek ten lepiej obrócić na ubogich; nie mówić dłuż-
szych, nad jedną godzinę, mów pogrzebowych; mówić nie ku
wychwalaniu nieboszczyków, a ku zbudowaniu słuchaczy.
Nie pozwalać na pogrzeby, sposobem kalwińskim, po pry-
watnych kaplicach, lasach i górach; w razie nieposłuszeń-
stwa niewofno tam odprawiać Mszy św. 18. De cantu et
officiis ecclcsiasticis. Śpiewać officium powoli, z przestankami,
pobożnie, według zwyczaju Kościoła. 19. De congregationibus
cleri per decanatus rurales faciendiu. Zastosować się pod tym
względem do listu pasterskiego i postanowień synodów pro-
wincjalnych; jeden zjazd ma być po Bożem Ciele, a drugi
po św. Łucji. Dziekani powinni złożyć przysięgę przy obję-
ciu urzędu. 20. he vila et Itonestałe ehricorum. Odczytywać
często list pasterski i stosować się do niego, nie używać
rokiet i mantoletów bez przywileju; a także i nowowprowa-
dzonych komż z wązkiemi rękawami (cum manicie occulta-
tis). 21. De поп admiUcndis ad quaevis beneficia eetłesiastica alieni-
ycnis. Na prośby kapituły i kłeru zabroniono dawać benelicja
obcym, gdyż mały ?. nich pożytek, г powodu nieznajomości
języka litewskiego i polskiego. Sędziami synodalnymi wy-
znaczeni." Mikołaj .Słupski, Aleksander Kotowicz, Tomasz Gir-
ski, Adam Kopeć, Szymon Mlynieeki; egzaminatorami kan-
dydatów nn berieficjn: Słupski, Oirski, Młyuieeki i Zuohorski;
cenzorami ksiąg Słupski i Girski. Zalecono: regularnie i prędko
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przesyłać kursorje od parafji, i składkę od biskupa, kapituły
i duchowieństwa parafjalnego na adwokatów prowadzących
spra"wy w trybunałach. Wyliczono rezerwaty biskupowi za-
strzeżone, między któremi—danie ślubu bez zapowiedzi. Zgo-
dnie z bullą Grzegorza XV i postanowieniami synodu Wę-
żyka 1634 r. 13 listopada przełożeni zakonów: Wojniłłowicz
—dominikański, Szabłowski—karmelicki, dawnej reg. i Wołlo-
wicz—rektor kolegjum jezuick. obrali na konserwatorów swo-
ich biskupa i członków kapituły. W końcu podane są prze-
pisy o karach kanonicznych z bulli Piusa V; dekrety kon-
greg. konc. Trydenc. za Urbana VIII i innych papieży wy-
dane o odprawianiu mszy św., obligacjach i L. p., antycypo
waniu wigilii przed św. Janem Chrzcicielom, jeśli przypa-
dnie w dzień Bożego Ciała; breve Grzegorza ХШ, pozwala-
jące duchowieństwu polskiemu prowadzić procesy krymi-
nalne przez swych prokuratorów, (któreśmy podali w liści(!
pasterskim biskupa Brzostowskiego). Dekret synodu Łubin-
skiego względem zabójców księży, karający klątwą i inter-
dyktem zbrodniarzy; ale i zalecający duchowieństwu—nie
dawać powodu obraz}', unikać uczt, pijatyki, gry w karty
i t. p., co daje zgorszenie i powód do bójki. Zabroniono
predykantom nosić szaty kapłanów katolickich i tym sposo-
bem wprowadzać w błąd katolików — pod karą publicznego
zwłóczenia z nich ubioru, duchowieństwu katolickiemu na-
leżnego. Podany w przekładzie dekret synodu trydenckiego
sess. 14, с 1. o Małżeństwie i streszczenie bulli Coenae Domini.

Następnie przytoczony wykaz kościołów parafjalnych,
jiłkiśmy podali niżej w Dodatkach umieszczonych na końcu
tej pracy. Niektórych jednak paraiji, wymienionych na
synodzie Sapiehy, później nie spotykamy: np. w dekana-
cie wileńskim Pietuchów; w dek. świrskim Kabuń, Niwki.
Druja nazywa się Zadżwiniem i Sapieżynem. W gro-
dzieńskim dek. Przewałka—potem filja. Ol wita, inaczej się
nazywa: Poszyrwinty. Janów w dek. rożańskim — Castrum
Cassinum; w dek. wołkowyskim Pietuchów (tak jak w wi-
leńskim, tylko tu dodano—vacat); w dek. nidoszkowskim
Dubrowo iPoloczany; w dek. bobrujskim Strzeszyn i Ihumeń.
W końcu synod stanowi, ze względu, iż adwokaci heretycy,
występując w trybunałach, dopuszczają się blużnierstw prze-
ciwko zasadom katolickim i czci N. M. P., wpływać na sędziów,
by niedopuszczali takich obrońców do prowadzenia spraw.
Na zakończenie przytoczone mowy na synodzie biskupa
Słupskiego i kanonika Kotowioza. Biskup Słupski mówił na
temat: Congregabuntur ad oum omnes gentes.,. Mit,h. 25,32,
przed rozpoczęciem synodu; wykazawszy cel zebrania, zazna-
czył wymowny i gorliwy pasterz nadużycia duchownych
i zgubę dusz ludzkich, popierając swe słowa cytatami
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z Pisma św., Ojców Kościoła i mężów zasłużonych w Kościele:
„Quia praelati, nee in vita, nee in scientia sunt luminosi; ideo
поп est mirum, si subditi fuerint tenebrosi", mówi z pewnym
mężem uczonym o zgubnym wpływie ciemnoty umysłowej
i duchowej. Po zaleceniu ideału kapłana i godności kapłań-
skiej, każe się zawstydzić tym pasterzom, którzy: „plus in-
dustriae, sedulitatis, curae, rei familiari, pecoribus, ne dicam
suibus; quam animabus impendant..." Zaleca w końcu przy-
kłady dobrych pasterzy i pamięć na sąd Boży. Kotowicz
Eustachy na temat: Vos ėstis sal terrae, dnia drugiego, po-
wiedział o znaczeniu soli w porównaniu do pasterstwa.
W mowie tej kładzie nacisk na potrzebę łączności nauki
z dobrymi obyczajami, bywa bowiem, że „ex abundantiori
scientia, probitatis ignorantia nutritur, et de cultiori erudi-
tione impolitior vita horrida stultescit: tum et sermo istius
facile contemnitur, cuius mores malis suspicionibus in po-
pulo notantur...: Neque sine doctrina bona in clerico vita
sufficit, neque doctrina sine vita populum salubriter erudit;
nam vita sine doctrina, doctorem inutilem reddit; doctrina
vero sine moribus ilium crudeliter perimif ł).

W r. 1685 dn. 29 września odbył się trzydniowy synod
za biskupa Kotowicza z udziałem wszystkiego duchowień-
stwa; radzono tu o karności duchowieństwa i potrzebach
Kościoła 2).

W r. 1691 w październiku, akta, notując obchód sekun-
dycji przez biskupa grationopol. Słupskiego, podają, że się
one uroczystości odprawiły w czasie synodu djecezalnego.

W r. 1717 dn. 4 i 5 lutego 5) z wielką uroczystością od-
prawiony został synod djecezalny przez biskupa Brzostow-
skiego. Biskup wraz z całym duchowieństwem, w asystencji
plutonów wojsk, przy śpiewie „Benedlctus", a potem „Gaude
Mater Polonia", wyszedł procesjonalnie z pałacu do katedry.
Tu miał mszę, podczas której duchowieństwo, jak w Wielki
Czwartek, przystąpiło do komunji św.; następnie po wyko-
naniu przysięgi przez wybranych kandydatów do rozstrzą-
sania spraw Kościoła, przed relikwjami św. Stanisława, za-
częto obrady. Przez cały ciąg obrad codziennie odbywała się
msza św. śpiewana, nieszpory i kompleta z wystawieniem
Najśw. Sakramentu. Biorący udział na synodzie kapłani,
szczególniej dziekani i proboszczowie powinni byli podać
prefektom skrutynjów świadectwa dotyczące własnej osoby,
aprobaty, świadectwo o odnowieniu w tym roku Olejów św.,

') Acta Synodi dioeceeis Vilnonais praesidento Iłmo D. Aleksandro
Sapieha, Vilnae a. 1669—Typis academiao Bibljot. sem. wileń.

J) Decretales. Acta, constitutiones et decreta Synodi dioec. Viln,
praesidente 11 Rev. D. D. Alex. Mich. Kotowicz, Epp. Viln. a. D. 1685,
acta cap. t. XVIII. Enc. Org. t. XV, itr. 727.
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brewjarze, rubrycele, list pasterski; sprawozdanie o kościo-
.fach, nabożeństwie, naukach do ludu i katechizacji, spisie
pacafjau, ich oświacie i obyczajach, o klasztorach, cerkwiach
unickich i dyzunickich; o zborach dyssydenckich, synagogach
żydowskich i moszejach tatarskich; o cudownych obrazach,
o zabobonach, o rezydencji proboszczów, o wikarjuszach,
0 funduszach kościelnych, altarjach i oratorjach i t. p. Po-
stanowienia synodalne streszczone w 29 rozdziałach: I. Za-
leca się wykonanie listu pasterskiego i postanowień syno-
dalnych, dziekanom dwa razy do roku urządzać zjazdy
z proboszczami. II. O administrowaniu Sakramentów św.
Chrztu udzielać i śluby dawać — tylko w kościele, z wy-
jątkiem nagłych potrzeb; nie urządzać targów i nie wyma-
gać opłaty za wywody i pogrzeby. Pouczać lud o sakram.
Bierzmowania, śpieszyć do chorych z wjatykiem i św. Ole-
jami. Mieć aprobatę na spowiedź, wymagać od penitentów
znajomości głównych prawd wiary, mówić do nich krótkie
nauki o spowiedzi i głównych prawdach wiary. Spowiedź
wielkanocna trwa od 4 niedzieli postu do 3 niedz. po Wielka-
nocy. Śledzić, by do stanu duchownego nie wstępowali uchy-
lający się od sądów świeckich i wracający do świata po załat-
wieniu sprawy. Ogłaszać zapowiedzie o kandydatach do świę-
ceń, dotychczas zawieszone, z powodu braku kapłanów po
morowem powietrzu. III. Opowiadać słowo Boże i wykładać
katechizm zrozumiale w języku ojczystym. Jako podręczników
używać katechizmu Rzymskiego, Kanizjusza, Bellarraina i Ber-
nardyna Mercatora. IV. Katechizować lud w niedziele i święta—
pod karą klątwy. V. Odprawiać jutrznie i inne nabożeństwa,
obchodzić uroczystości według Rytuału, z należną okazałością.
Nabyć Rytuały i antyfonarze, wskrzesić szkółki śpiewacze
1 śpiewy, budować organy, gdzie icli niema i gdzie jest moż-
ność po temu; zachęcać szlachtę i młodzież do śpiewów przed
sumą, by nie spędzali czasu na próżnych gawędach i pija-
tyce. Śpiewać Godzinki, Różaniec i Litanje. VI. Zachować
w czystości aparaty kościelne, sporządzić nowe, lub napra-
wić stare w ciągu 8 lat. VII. Ułożyć spis parafjan w czasie
kolędy. VIII. Granice parafji będą wskazane przez kance-
larję biskupią. IX. Nie wydawać w arendę dóbr kościelnych
bez wiedzy biskupa, nie obciążać ich długami; kontrakty
poprzednie unieważniają się. X. Rezydować w parafji, nie
zajmować się sprawami swieckiemi, adwokaturą, nauczyciel-
stwem po domach, ekonomstwem i t. p. XI. Nie trzymać
kilku beneficjów. XII. Wikarjuszów utrzymywać należycie,
płacić im 200 złp. rocznie, nie obciążać ich pracą i nie zwa-
lać wszyetkiego na nich, ale im pomagać; po dwuletniem
posługiwaniu wikarjusze mogą otrzymać parafję. ХШ. Ka-
płani, dopuszczający się bójki między sobą, nie mogą odpra-
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wiać mszy św. bez dyspensy biskupa, chociażby się pogo-
dzili. XIV. Zabroniono zakonnikom urządzać bractwa z wa-
runkiem pogrzebu w ich kościołach dla członków. XV. Za-
brania sio, duchownym pijaństwo, mieszkanie z kobietami,
choćby krewnemi, noszenie ubiorów zbytkownych, kijów
gwoźdźmi nabijanych. — Szlokady — i pierścieni; zaleca się
czytanie dzieł teologicznych i rekolekcje, choć raz na parę
lat. XVI. Zaleca ścisłe zachowanie postów, oględne udzielanie
dyspens; przeciwdziałanie postom prywatnie sobie naznaczo-
nym i z zabobonnym uporem zachowywanym; "zachowanie
wigilji przed świętami Matki Boskiej, ustanowione na sy-
nodzie Sapiehy. Х Ш . Wyznaczają się cenzorowie do zwie-
dzania 4 razy do roku księgarni miejscowych, by w nich
nie sprzedawano dzieł heretyckich i gorszących. XVIII. Za-
leca się porządne utrzymanie archiwum djecezalnego; lu-
stratorami naznaczeni kanonicy kapituły wileńsk. XIX. Wy-
znaczeni komisarze do rozejrzenia stanu seminarjum djece-
zalnego. XX. Postanowiono na prośby kanoników regular,
od pokuty starać się u Stolicy Apostolskiej o kanonizację
biogosł. Michała Giedrojcia i wnieść te prośby do volumi-
nów legum. XXI. Zabroniono budować synagogi i zbory bez
wiedzy biskupa, chrześcijankom iść na mamki do żydów,
gdyż wyzbywają się zasad chrześcijańskich — „et in atheos,
imo in bestias evadunt", a także i procesje żydowskie i luter-
skie. XXII. Zaleca proboszczom oświecać lud pod względem
czarowników i niedopuszczać, by ich sądzili świeccy, albo
tłum wiejski. XXIII. Podaje taksę opłat kancelaryjnych
w kurji biskupiej za uzyskanie dokumentów. XXIV. Wyli-
czone kazusy rezerwowane biskupowi: Nierezydowanie przy
probostwie, niewypełnienie legatów, fałszywe świadectwo,
fałszerstwo podpisów i pieczęci, gwałcenie dziewic, uderzenie
rodziców, doprowadzania do rozwodów za pomocą czarów,
lub innych złych sposobów, porwanie niewiast, kazirodztwo,
grzech sodomski, przyczynienie poronienia, podpalanie, cza-
rownictwo, rabowanie dóbr kościelnych i zmarłych księży.
XXV. Przytoczone sentencje potępione przez papieża Ale-
ksandra VII i Innocentego XI. XXVI. Wyliczono przeszkody
unieważniające małżeństwo. XXVII. Podaje sposób publikacji
bulli Coenae Domini w Wielki Czwartek. XXVIII. Przytoczony
porządek i sposób przeprowadzenia śledztwa inkwizycyjnego.
XXIX. Zaleca wykonanie postanowień synodalnych J). Po

») W przededniu synodu ubrano kościół katedralny w makaty
i osłony aż do drzwi, kolumny dywanami droższemi, ołtarze relikwia-
rzami, posadzkq wysypano zielonią, drzwi i odrzwia galąakami. Na prawej
stronio drzwi wielkich byla przybita tablica z wykazem urzędników иуио-
dalnych i druga, wskazująca godziny sesji synodalnych i spowiedników.
Dla biskupa przygotowano trzy siedzenia: na tronie, przy stopniach ołta-
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ukończeniu synodu odśpiewano „Te Deum", biskup przemó-
wił z namaszczeniem apostolskiem, jak i na początku, a że-
gnając lud i kapłanów, przy odgłosie muzyki katedralnej,
wrócił procesjonalnie do pałacu ').

Za biskupa Zieńkowicza, 10 lutego r. 1744, rozpoczęto
synod trzydniowy z udziałem członków kapituły, oraz wielu
proboszczów i dziekanów: z Grodna, Mińska, Mohylowa, Kow-
rza i na stopniach przy ołtarzu; w półkole koło biskupa do stali kano-
nicznych, ustawiono krzesła dla infułatów, prałatów i kanoników. Po pra-
wej stronie za krzesłami ustawiono stół dla wikarjusza jeneralnego do
składania dekretów, a po lewej dla sekretarza synodalnego do składania
aktów. Przy tym ostatnim stoliku ustawiona ambona do wygłaszania mów
i odczytywania dekretów i innych postanowień i spraw synodalnych. Da-
lej od ołtarza stół dla ekonoma synodalnego, któremu składali synoda-
ticum, według woli, przychodzący na sesję kapłani na rzecz kos'ciola
katedralnego. We dnie i w nocy, poprzedzającej synod, dzwoniono
w dzwony po kościołach; nawet dyzunici, własną ochotą i wolą wzięli
udział w dzwonieniu po swych cerkwiach. Po nieszporach i komplecie
odprawiono jutrznię, by ranek następny mieć wolniejszy. Na tem nabo-
żeństwie obecny był biskup. Nazajutrz w procesji z pałacu biskupiego do
katedry proboszczowie ubrani byli w komże i stuły, dziekani w kapy
czerwone. W katedrze zaczęto od śpiewania Nony, w czasie której bi-
skup się ubierał w szaty pontyfikalne do odprawienia uroczystej Mszy św.,
sine commemoratione diei. W czasie tej mszy duchowieństwo przystępo-
wało do komunji w stułach czerwonych. Po mszy biskup nie udzielał bło-
gosławieństwa, zachowując je na koniec sesji, którą zaraz rozpoczęto odpo-
wiedniemi modłami, przemową biskupa i odczytaniem dekretów, dotyczą-
cych porządku synodu i urzędników synodalnych. Na promotora synodal-
nego obrany, ks. Jan Dąbkowski, rejent kurji biskupiej; sekretarzem ks.
Aleksander Żebrowski, D-r teol. i ob. pr., archidjakon białorus.; pisarzem
ks. Jan Bychowiec kanclerz djecezalny; magistrem ceremonji ks. Piotr
Schenfeltt prób. kościoła św. Trójcy. Prefektami skrutyniów—kanonicy wi-
leńscy, którym poruczono po 4 dekanaty i dodano do pomocy każdemu
po 3 kapłanów, do spisywania zebranych wiadomości od każdego kapłana
i podawania biskupowi. Sędziami skarg byli Jerzy Ancuta, JD-r ob. pr., oficj.
jen. kan. wi!., Franciszek Giecewicz, Adam Kiełpiński, Jan Bychowiec,
kanonicy wileń. Aleksander Żebrowski, arch, białor. i Józef Puzyna kan.
smoleński. Prokuratorem kleru — ks. Maciej Ejgird dziek. poboj., ekono-
mom Jakób Wolski, podskarbi nowogrodz., marszałek kurji biskupiej; ost-
jarjuszami: ks. Franciszek Gajdamowski, wikary świętojański i Adam Wy-
sogierd, prób. ławaryski. Na drugiej sesji wyznaczeni zostali sędziami sy-
nodalnymi: Aleksander Horajn, biskup smoleń., norain. żmudź., archidj.
wiłeri., Maciej Ancuta, biskup miąjonopol., nom. sufr. wil.; Karol Pance-
rzyński, biskup jeropol., sufr. bialor., kantor wil.; Bogusław Gosiewski, dziek.
wil.; Krzysztof Białłozor, D-r ob. pr., kan. wil.; Ludwik Ogiński, nom. smól.;
Jorzy Ancuta, kan. wil., Aleksander Żebrowski, arch, białor.; Jan Tołścikie-
wicz, kan. smól., protonot. ap., proboszcz wil. Egzaminatorami synodal-
nymi: wspomniani, Jerzy Ancuta, Bychowiec i Żebrowski, oraz ks.ks.
Piotr Puzyna T. J. teolog., Piotr Procewicz, D-r teol., kan. regular. Jakób
Cyboni, przełożony misjonarzy, Placyd Knieczon, dominikanin. W końcu
o'wiadkami synodalnymi, dozorującymi spraw bieżących w djecezji, doty-
czących obyczajów, obwołani zobtali dziekani.

ł) Zbiór dekretów wyszedł pod tyt.: „Decreta, sanctiones et universe,
act» synodi dioeces, ab. 11. Constantino Braostowski Episcopo Vilnensi.
a. 1717diebus 3, 4 et ft M. Febr. celebrat», Vilnae Łypie Aeadem, Soeietet.
Jesu z wykazem parafji. Bibl. Sem. Kościół Zamkowy css. I, str. 188—192.

18
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na. Na synodzie postanowiono: I. Proboszczowie powinni na-
uczać katechizmu w dni niedzielne, po jutrzni, lub przed
nieszporami; odmawiać w języku ludowym: Ojcze nasz,
Zdrowaś Marya i Wierzę i niedopuszczać do spowiedzi nie
umiejących głównych zasad wiary. II. Dziekani czuwać
mają, by heretycy nie wznosili zborów, nie nauczali dzieci
katolickich; duchowni ich powinni nosić krótsze odzienie od
duchowieństwa katolickiego, na wzór używanego w Prusiech.
Umowę przy zawieraniu małżeństw mieszanych względem
wychowania dzieci w herezji uważać za nieważną, choćby
przysięgą byla potwierdzona. III. Niewolno panom oddawać
poddanych chrześcijan na służbę żydom; niewolno z żydami
ucztować, z nimi mieszkać, zapalać im świece w święta,
czyścić lichtarze, jeść macę, wzywać akuszerek żydówek,
odbywać pogrzebów żydowskich we dnie. IV. Niewolno ni-
komu próbować czarowników przez pławienie i sądzić ich
bez zapytania proboszcza, albo osoby, przez biskupa ku temu
przeznaczonej. V. Ze względu na uszczerbek w gospodar-
stwie, powstający z wielu świąt w lipcu, sierpniu i wrześ-
niu, zgodnie z brewem Benedykta XIV z dn. 7 maja 1743 г.,
przypadające w powszednie dni święta przenoszą się na nie-
dziele; mający czas wolny mogą w te dni korzystać z odpu-
stów w kościele, wigilje zaś zachowują się po dawnemu.
VI. Niewolno chrzcić dzieci po domach prywatnych; w razie
mrozów, lub choroby dziecka ochrzcić „tylko z wody" —
chrzest dopełnić w kościele po przejściu chłodów, lub cho-
roby. Chryzma niewolno wynosić z kościoła pod karą su-
spensy, świeccy bez powodów ważnych zniewalający księży
do chrztu po domach, wzywający zakonników, lub kapłanów
z innej parafji, podlegają interdyktowi trzymiesięcznemu od
wejścia do kościoła. VII. Dbać troskliwie, by chorzy odbyli
spowiedź w czasie, gdy są przytomni i opatrzeni byli Sa-
kramentami; do chorych jeździć na własnych koniach,, mieć
aprobatę; stosować się do synodu Brzostowskiego w ad-
ministrowaniu Sakramentów św. VIII. Czytać zapowiedzie,
uprzedzać wiernych zawczasu o czasie zakazanym, egzami-
nować narzeczonych przed zapowiedziami, czy niema prze-
szkód. Dla utrudnienia bezpodstawnych rozwodów ustano-
wiony obrońca sakramentu małżeństwa; w dawaniu ślubów
osobom, niemającym stałego mieszkania po miastach, sto-
sować się do soboru Tryden. ses. 24 с 7 de Reform., i od-
czytywać ludowi odnośne postanowienie synodu tego, co do
zawierania małżeństw, przytoczone w tym rozdziale w tłuma-
czeniu polskiem. IX. Niewolno ekzorcystom używać przy ek-
zorcyzmach wanien i innych niezwykłych praktyk, gdyż
one przyczyniają często szkodę i śmierć chorym; ekzorcyści
napomnieni, a nieposłuszni, będą karani więzieniem w pa-
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łacu biskupim. X. Śpiewać jutrznie i nieszpory w dnie
święte. XI. Duchowni powinni być przykładni, unikać
zgorszenia, uczestnictwa na biesiadach, szczególniej gdzie
wiele kobiet i tańców. Wystrzegać się chciwości, podłego
zysku, sknerstwa. Nie przyjmować urzędów komisarskich
u świeckich; stosować się w'postępowaniu do listu paster-
skiego Brzostowskiego. XII. Rezydować przy kościołach, ale
nie w folwarkach odległych, by można było w czas udzielić
chrztu św. dzieciom i posługi duchownej umierającym. Uni-
kać mieszkania z kobietami, nawet krewnemi, jeśliby powodo-
wały podejrzenie, usuwać je—pod karą 10 złotych węgierskich
(dukatów); a w razie nieposłuszeństwa, pod karą biskupowi
zostawioną. XIII. Kanclerz djecezalny powinien przynajmniej
przez 6 miesięcy, od kwietnia do sierpnia włącznie, rezydo-
wać w Wilnie, trzymać w porządku archiwum i dostarczać
proboszczom dokumentów i zastępować ich w trybunałach
w załatwianiu spraw. XIV. Do kierowania seminarjum wpro-
wadzeni księża komuniści; regiensem jest ks. Polkowski,
wice-regiensem ks. Krauz, oddano im majątek seminaryjski
Korkożyszki w posesję, i dochody z innych dóbr semina-
ryjskich na utrzymanie 14 kleryków; co wszystko synodal-
nie potwierdzono. XV. Z powodu zarazy uszczuplone były
szeregi duchowieństwa, nie można było stosować postano-
wień soboru Trydenckiego do kandydujących na święcenia
kapłańskie; dziś szeregi się powiększyły, więc przestrzegać
ściśle, co sobór postanowił względem tych kandydatów, ich
powołania, wieku, obyczajów i nauki. XVI. Nad seminarjum
czuwają prowizorowie według ustawy synodalnej, doglądają
obyczajów, postępu w naukach kleryków, którzy trzy lata
muszą się kształcić: rok najmniej u misjonarzy i dwa lata
w seminarjurn djecezalnem, uczą się kazuistyki, ceremonji,
katechetyki i dopiero po trzech leciech, po zdaniu egzaminu,
mogą być święceni. XVII. Kapłani wędrowni, powinni być
chwytani przez dziekanów i odsyłani do więzienia bisku-
piego na 2 miesiące, choćby z użyciem pomocy świeckiej
władzy. Niernający zaś dymisorji, odsyłani być mają do
swych djecezji; niewolno ich dopuszczać do ołtarza; jeśliby
nie usłuchali tego dekretu, dziekani i proboszczowie podle-
gają karze 15 imperjałów srebrnych na kolegjum Inwalidów,
a wagabundy suspensie. XVIII. Ponieważ były skargi na sy-
nodzie, iż duchowieństwo nie słucha dziekanów, zaleca się
posłuszeństwo im, jako zastępcom biskupim, pod karą 10 kop
gr. na kolegjum Inwalidów; dziekani zaś powinni być czujni
i wiernie wykonywać swe obowiązki według postanowienia
synodu Brzostowskiego, zdawać relacje o beneficjach i be-
neficjatach biskupowi, odbywać zebrania dekanalne i t. p.
XIX. Wyznaczeni cenzorowie ksiąg do przepatrywania księ-
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garni, usuwania dzieł zabronionych i pociągania do odpowie-
dzialności wykraczających. XX. Zalecono wszystkim zacho-
wywać posty; do uzyskania i korzystania z dyspensy wy-
maga się świadectwo lekarskie, zastąpienie postu dobrymi
uczynkami, wolno tylko raz na dzień pożywać potraw dys-
pensowanych. XXI. Ponieważ forma testamentów przepisana
została na synodzie piotrkowskim i kotowiczowskim, tu się za-
leca testatorom zapisywać trzecią część na kościół, lub altarję,
z której miał dochody; jeśliby tego nie uczynili, testament
nie będzie utwierdzony przez biskupa; po księżach zmarłych
bez testamentu trzecia część idzie na dom Inwalidów.
XXII. Podane ustawy synodalne i Stolicy Apostolskiej
względem zakonników; zabrania im się wtrącać się w sprawy
duchowieństwa parafjalnego. XXIII. O zachowaniu klauzury
w klasztorach żeńskich. XXIV. O misjach i misjonarzach,
którym zaleca się gorliwa praca nad zbawieniem dusz; fun-
dacje misyjne nie mogą być ustanawiane bez wiedzy
i zgody biskupa, któremu też należy zdawać sprawę ze
skutków odbytych misji.- XXV. Wyznaczono klasztory na
coroczne rekolekcje dla duchowieństwa w bliższych kole-
gjach jezuickich i domach misjonarskich. XXVI. Altarje po-
dupadłe wskrzeszać i podtrzymywać, oraz bractwa kościelne;
altaryści powinni słuchać i szanować proboszczów. XXVII.
Umarłych grześć w kościołach i na cmentarzach, a nie po
lasach i polach; ubogich darmo, pod karą, według względów
biskupa; od bogatych nie wymagać ponad rzeczywiste wy-
datki na świece i t. p.; niewolno namawiać umierających
do obierania sobie pogrzebu według życzenia spowiednika,
pod karą klątwy. XXVIII. Zalecono proboszczowi kolegjutn
księży Inwalidów czuwanie nad zakładem i księżmi niedo-
łężnymi, jak i pokutnikami tam osadzonymi, którzy za pobyt
swój powinni dać należną zapłatę. XXIX. Potwierdzono fun-
dusz kanonika Białłozora Krzysztofa, nadany na szpital Ro-
chitów. XXX. Wyznaczono sędziów synodalnych z członków
kapituły. XXXI. Wyznaczeni egzarninatorowie synodalni,
także z członków kapituły oraz jezuita Juraha i regions se-
minarjum Polkowski. XXXII. Podany, wykaz parafji w całej
djecezji, z wyliczeniem dworów i wsi. — Synod się zakoń-
czył podniosłą pasterską mową biskupa Zieńkowicza, któ-
rąśmy podali w kościele Zamkowym ')•

') Synodus dioecesana Vilnonais ab. Ilmo Michaele Zienkowicz,
Episcopo Vilnenai a 1744 diobus 10, 11, 12 celebrata. Vilnae Typia Acad.
Societ. Jesu (z wykazem granic parafji, wsi i proboszczów) Jocher t. c
str. 136. Procesja synodalna odbyła się % tąż samą uroczystością jak
i za biskupa Brzostowakiego, tylko o dsswonach dyzunitów niema
wzmianki; eynod odprawiono według ceremonjału biskupiogo i przepisów
Gavanti'ego. Na tym synodzie zasiadali członkowie kapituły: Józef Sapieha,
bp. djoeces. sufrag. i prepozyt kap. wił., Bogusław Gąsiewski, bp. smoleński
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W roku 1774, dn. 18 czerwca, biskup Massalski między
punktami podanymi kapitule zaleca wybrać delegatów do
olnówienia z nim sprawy przyszłego synodu, który miał
zwołać w ważnych sprawach; toż samo powtórzył i w roku
1777, dn. 3 marcu г); ale okoliczności i przewroty polityczne
stanęły temu na przeszkodzie. Od czasu tedy biskupa Zień-
kowicza, żaden z biskupów wileńskich nie był w stanie
zwołać synodu djecezalnego.

XIV.
Listy Pasterskie i okolicznościowe odezwy biskupów г administratorów

djecezji wileńskiej.
Z urzędu swego biskupi wydawali odezwy i listy pa-

sterskie przy objęciu stolicy i w ważniejszych okoliczno-
ściach; tych jednak nie posiadamy do XVII wieku; spoty-
kamy wzmianki o nich na synodach, lub też u bibljografów;
nawet z późniejszych czasów niepodobna było zebrać wszy-
stkich, podajemy w streszczeniu te, któreśmy znaleźli. Na-
czelne miejsce zajmuje list pasterski prymasa Bernarda Ma-
ciejowskiego z r. 1607, który ze względu na jego doniosłe zna-
czenie, jako regulaminu życia i stosunków religijnych spółcze-
snych i następnych wyznawców, nauczycieli i pasterzy Kościoła
katolickiego, podajemy w całości na końcu niniejszej książki.

List biskupa Abrahama Wojny z dn. 27 kwietnia 1647 r.
do koła poselskiego, donoszący, że „ks. Imć Hetman Polny
(Radziwiłł Janusz) tegoż roku dn. 17 marca do Świadości, ma-
jętności swojej, zajechawszy, dwa krucyfikse w polu, na
granicach postawione: jeden od lat stu i więcej, drugi od
czterech, które książę Imć Wojewoda wileński, zeszły ro-
dzic teraźniejszego ks. Hetmana, z miejsca nie ruszył, ka-
zał na opprobrium wiary katolickiej, na kontempt Boga sa-
mego, na dowód swej heretyckiej złości, porąbać i podeptać

sufr. białor. i prał.dziekan wileń. Aleksander Horajnbp. hireński, sufr. żmudź,
arehidjak. wiloń., Antoni Żółkowski D-r t. i ob. pr., kustosz jener., Józef
Puzyna bp. inflanc, sholastyk, Jan Bychowiec Kantor: i kanonicy: Jakób
Szczuka senjor, Andrzej Wolodkowicz, Dominik Przeeławski, Antoni Wojna,
Jan Łopaciński, Karol Karp, D-r ob. pr., Aleksander Pukień, Tomasz Zień-
kowicz D-r teol. i ob. pr., Adam Kołłątaj, D-r. teol., Michał Wołłowicz, Sa-
muel Rodkiewicz, D-r tool., kanclerz djecez. ks. Stanisław Bronisz, Jan Ja-
kielski, opat benedyktynów starotrockich, Michał Antoniewicz, kan. regular,
od pokuty, prepozyt infułat widzieniski, Franciszek Polkowski regiens ee-
minarjum djecezalnego promotor synodalny, Wiktoryn Hryncewicz, kan. in-
flan., rejent kurji biskupi* j , sekretarz synodalny, Tomasz Szymak D-r teol.
i ob. pr., kan. smól., protono*, i oficjał jener. wileński, pisarz synodalny; Jówf
Donat, kanclerz smoleń., magister ceromonji, oraz dziekani, proboszczowie,
zakonnicy mający parafje i wikariusze. Sędssiami synodalnymi obrani w*po-
mnieni wyżej Sapieha, Horajn, Żołkowski, Puzyna, Bychowiec, Łopacidski,
Zienkowic», Kołłątaj, Rodkiewicz; egzaminatorami: Horajn,Zdłkowskł, Bycho-
wiec,.Kołłątąj, BodMewicz, Jan Juraha T. J. teolog, i Polkowski reg. semin.

») Acta cap. t XXIX.
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zelżywie", prosząc „o windykowanie vulnerum Christi patriis
legibus" obiecuje, „ja też zgrzybiałe kości moje przewieźć
każę do Warszawy, abym społem pro communi patriae bono
służył, jako patienter in figura prezentował Chrystusa" •).

List okólny biskupa Tyszkiewicza z dnia 15 sierpnia
1654 г., w którym nakazuje modły za ojczyznę i podatek
na wspomożenie skarbu; nierychło widać śpieszyli z pie-
niężną pomocą, kiedy w następnych dwuch listach grozą
kar zmusza biskup do uiszczenia się z podatku; w liście
z dnia 23 marca 1655 r. pod karą klątwy nakazuje wnieść
podatek w ciągu 15 dni 2).

Listy 3 do duchowieństwa rządcy djecezji, sufraganą
białoruskiego Słupskiego z r. 1684, ogłaszające odpusty na-
dane przez Inocentego XI dla walczących z turkamj pod
Wiedniem, a dla tych, coby śmierć ponieśli na polu — palmę
męczeńską; pozostających zaś w domu wzywa biskup do
modłów i do czynienia składek na żołnierzy. 19 maja tegoż
roku wydał Słupski 4-ty list o śmierci biskupa Paca, o swym
wyniesieniu na administratora djecezji wileńskiej, nadto po-
leca duchowieństwu odprawić 6 mszy św. za zmarłego bpa 3).

List pasterski biskupa Paca z 1683 r. zaleca w nim
aspirantom do stanu duchownego: 1) unikać świeckich zgro-
madzeń; 2) wymaga od nich nauki; 3) świadectwa proboszcza
0 konduicie; 4) ogłasza lata do święceń, przed którymi prze-
pisuje dziesięciodniowe rekolekcje u jezuitów. Proboszczom
zaś nakazuje dbać o stan kościołów i sprzętów, o relikwja-
rze i puszki, zaleca mówienie kazań przeciw pijaństwu i roz-
puście, nakazuje tłumaczyć zasady wiary i katechizować
lud, kasować kiermasze w dni święte, prowadzić spis parafjan,
inowierców, a także nierządnic, cudzołożników, zabójców i t. d.
1 biskupowi komunikować. Podczas kolędy ma proboszcz
pytać pacierza, ostrzegać niewiasty, by z sobą małych dzieci,
z obawy uduszenia, do łóżka nie brały; kapłanom nakazuje
nosić ubiór kapłański, strzyc głowę i nosić tonsurę, unikać
biesiad, gdzie wiele kobiet. Kaznodziejom zaleca, by unikali
przymówek, konceptów, a po prostu nauczali lud zasad wiary,
wreszcie nakazuje w niedziele śpiewać suplikacje 4).

List biskupa Kotowicza nosi tytuł. Liłłerae pastorales
Alexandri Michaelis Kotowicz ad concionatores dioec. Vilnensu
die XXIII Novembris, MDCLXXXV 8).

List biskupa Brzostowskiego z r. 1710 umieszczony
na końcu dzieła. W archiwum djecezalnem są jeszcze 23 listy
tegoż biskupa, za czas od r. 1688 do 1708. Porusza w nich
biskup sprawy: djecezalne, jak np. kwestje synodów deka-

') Ze zbiorów prywatnych, oddanych do Tow. Przyjaciół Nauk.
') Arch. kat. listy biskupie. 3) Ibidem. *) Przyałgowski t. II.
5) Jocher t. III, str. 320.
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nalnych, metryk kościelnych (r. 1688); ogólne, jak zawiadomie-
nie o śmierci papieża Inocentego XI, a wstąpieniu Aleksan-
dra'VIII (1689 г.), o śmierci Aleksandra VIII i wyborze pa-
pieża Inocentego XII (r. 1691), ogłoszenie jubileuszu z racji
wstąpienia na tron Inocentego XII (1692 r.)-" Pod r. 1696 zano-
towany jestlist, ogłaszający zdjęcie klątwy biskupiej z hetmana
Kaz. Sapiehy za najazd dóbr kościelnych. Tamże podany jest
uniwersał Sapiehy, uwalniający dobra biskupie, kapitulne,
plebańskie od hybern i innych ciężarów wojskowych i t. p.

List pasterski biskupa Pancerzyńskiego r. 1726 d. 29 maja,
ogłaszający jubileusz i warunki odpustu,drukowany po łacinie1).

Listy pasterskie i odezwy biskupa Massalshiego 1764 r. 4 lu-
tego. Zaleca duchowieństwu spisanie szczegółowych inwen-
tarzy i załącza w tym celu kwestjonarjusz w 33 punktach,
dotyczących budowy kościołów, funduszów, dochodów — nie-
wymuszonych, kolatorów, szpitalów, bractw, liczby podda-
nych, parafjan, oraz topograficznych wiadomości.

1766 r. 24 lipca. Wskazuje sposób odbywania nabożeń-
stwa coram Exposito i procesji, oraz 40 godzinnego nabo-
żeństwa, które zimą pozwala rozciągnąć na 4 dni — dla
krótkości dnia. W procesjach cum S-mo zaleca śpiewać: Jesu
dulcis memoria, lub: Twoja cześć, chwała.

1773 roku 8 marca. Po powrocie z Rzymu, z po-
wodu podziału Polski i zamachu na porwanie króla, pisze:
„Głos ściśnionej zewsząd Ojczyzny, szeroko rozchodzący się,
gdy pobudza obce narody do politowania, synów do żalu:
przeraża serce moje o wasz los, Dziatki troskliwe, wstrzy-
muję kroki moje od dalszej przedsięwziętej podróży: у spieszno
mi nazad do was zwraca. Wystraszony z kraju, w kilka-
naście miesięcy powracający, już jej i siebie nie poznaję.
Patrząc do czego ten sławny Naród przyszedł, truchleję. Tu
widzę najbogatsze prowincje rozebrane, tam gromadami
Obywatelstwo po różnych stronach tułających się, ówdzie
tłum w niewoli jęczących; po całem Królestwie usypane mo-
giły, wszędzie ruinę, smutek, rozpacz; widzę, i jeszcze
większych nieszczęśliwości obawiam się, gdyż już widzę na-
wet niespotwarzoną dotąd Polaków wiarę obmierzłym królo-
bójstwa grzechem skalaną, ku wykonaniu którego, gdyby
świętokraclzkiey wyniesionej ręki Opatrzność Najwyższego
nie wstrzymała była, widzę z królem upadającym upadłaby
у zniszczoną aż do Imienia Polskę". Z tego powodu zaleca
modły i jałmużny za króla, Radę i rycerstwo, mające się zje-
chać na sejm.

1775 r. 80 sierpnia. Na mocy upoważnienia przez Piusa VI
z dnia 28 maja tegoż roku redukuje liczbę świąt i wigiłji,
zostawiając tylko po 2 dni świąt Bożego Narodzenia, Wiel-

') Listy biekupie 1. e.
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kanocnych, Zielonych Świątek, oraz uroczystości Obrzezania
Pańskiego, Trzech Królów, Wniebowstąpienia P. i Bożego
Ciała, Gromnicznej, Zwiastowania, Wniebowzięcia, Narodze-
nia i Poczęcia N.M.P., św. apostołów Piotra i Pawła, oraz
jednego patrona. Ku podniesieniu pobożności zaleca, oprócz
ćwiczenia się w cnotach chrześcijańskich, uświadamiać
lud o poźyteczności pracy przed Bogiem, natomiast uni-
kać zbyt powierzchownego nabożeństwa, publicznego dy-
scyplinowania się po kościołach, noszenia worów pokutni-
czych — kapy, kapnicy — w czasie nabożeństwa i na pro-
cesjach. Zabrania gromadnego pielgrzymowania obojej płci
do miejsc odpustowych, jako podlegającego wielu nieprzy-
zwoitościom. Znosi oktawy, septenny i kwinkwenny z wy-
stawieniem N. Sakramentu, zostawia tylko oktawę Bożego
Ciała. Patronem djecezji ogłasza św. Kazimierza.

1776 r. 10 maja. Ogłasza jubileusz ćwierćwiekowy, oraz
wyjaśnia zwykłe porządki jubileuszowe i warunki w celu
uzyskania odpustów; w Wilnie wyznacza kościoły do nawie-
dzania: św. Jana, św. Kazimierza, św. Ducha i Bernardyński,
i na nich zaleca wywiesić tablice z napisem: Kościół Jubi-
leuszowy. Po wsiach zaleca nawiedzać oprócz parafjalnego
kościoła trzy inne miejsca: kościoły, kaplice, unickie cerkwie
i krzyże bliższe, jeśliby tych nie było blizko, wystawić
krzyże na ten cel przeznaczone. Oprócz tego w czasie nabo-
żeństwa nakazujo mówić kazania i katechizować lud według
katechizmu soboru Trydenckiego ').

') Dla kaznodziejów miastowych, w kościołach jubileuszowych, po-
dany był program kazań, w liczbie 130, od 30—35 na każdy kościół, mia-
nowicie, u św. Jana od 7 lipca do 10 sierpnia, u św Kazimierza od
11 sierpnia do 14 września, u św. Ducha od 15 września do 12 paźdz., u Ber-
nardynów od 12 paźdz-nika do 10 listopada, i od 26—29 grudnia. Kazania te
były przeważnie treści dogmatycznej i moralnej: o Wierze, o Miłości, Ta-
jemnicach, Łasce, Grzechach, Spowiedzi, Pokucie, Zadosyćuczynieniu, Korzy-
staniu z jubileuszowych odpustów i t. p.; 30 zaś kazań było treści społecznej
i ekonomicznej: o sejmikach, edukacji dzieci i niewiast, oraz o poźyteczności
i współdziałaniu Edukacji Publicznej, o fałszywej odwadze, czyli szała-
puctwie, o pretendowanym nad poddanymi niewolnictwie, o stosunku
i nadużyciach panów wzgle îem poddanych i obowiązkach, o powin-
nościach szlachty miedzy sobą, o najazdach i grabieżach, o pieniactwie,
o gościnności i wygodach dla podróżnych w naprawianiu dróg i mostów,
o bezprawiach podróżnych, o urzędnikach, o korupcjach sqdziow pienitjdz-
mi, ô  powinnościach sług, ekonomów, ' komisarzów, przełożonych miasta,
kupców, rzemieślników i szynkarzy, o jałmużnie, o zniesieniu żebractwa,
o chorobach i leczeniu ich. Najwięcej tych nauk wypowiedział, mianowi-
cie o stosunku panów do poddanych, ksiądz Karpowicz, późniejszy biskup
wigierski, czem ściągnął na siebie niocho/: i skargi panów; przemawiali
też w sprawach społecznych kn. ks. Mikucki pijar, Olechnowiez pijar, Si-
dorowicz bernardyn, Kocierzyński auguntjanin, Brzozieki pijar, Mtjciński
knn. reg. od pokuty, Ригу na kan. wileń., Wróbleweki wikar. katedr.,
Jodzewicz misjonarz, Makarowicz misjonarz, Archanioł od Zwiastowania
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1776 r. 10 sierpnia. Zaleca modlitwy za ojczyznę i co-
dziennie suplikacje po mszy św., a w święta po kazaniu,
w czasie sumy; ogłasza rozpoczęcie jubileuszu na prowincji
dnia 26 września. Z powodu nieporozumień, powstających
na tle zmniejszenia świąt, oraz zniesienia dyscyplin i kap,
każe duchowieństwu tłumaczyć wolę Ojca św., wyrzekają-
cym i opierającym się grozi cenzurami, a duchownym i su-
spensą. W końcu poleca modłom duszę ś. p. Ignacego Ogiń-
skiego, kasztelana wileńskiego.

1781 r. 31 października. Uniwersał w formie broszurki,
dodanej do rubryceli, zalecający duchowieństwu szczegółowe
opisanie parafji, sporządzenie tablic statystycznych, utrzy-
mywanie metryk w porządku, spisywanie inwentarzy, czy-
tanie zapowiedzi, przestrzeganie prawa w prośbach o indulty,
nie odprawianie mszy św. po kaplicach zdezolowanych, a co
gorsza w izbach mieszkalnych i spichrzach; odprawiać je
należy w miejscach oddzielonych od domów mieszkalnych.
Następnie każe dziekanom co rok wizytować dekanat, gdyż
na zjazdach dekanalnych wiele nieprzystojności się działo,
a pożytku nie było: proboszczom — utrzymywać szkoły pa-
rafjalne, oryginały dokumentów odsyłać do archiwum dje-
cezalnego i t. p. W końcu zaleca wpływać na grzeszników
przykładem i łagodnem napomnieniem, unikać zaś kar cie-
lesnych, kunicy, publicznego ćwiczenia na cmentarzu, opro-
wadzania po kościele w czasie mszy św. grzeszników w sło-
mianej koronie, z powrozem na szyi, gdyż te kary niepra-
wią ludzi, a hańbią religję, gorszą obecnych i bywają przy-
czyną większych występków. W 1792 r. 15 marca w liście
do duchowieństwa i wiernych nawoływającym do współdzia-
łania Komisji Szpitalnej i do składek na cele dobroczynne,
zaleca plebanom, aby spisywali ubogich swej parafji i kosz-
tem parafjan utrzymywali, niedopuszczając przybywających
próżniaków i włóczęgów; dla niedołężnych powinny być szpi-
tale przy parafjach. Jeżeli zaś te szpitale nie posiadają fun-

karmolita bosy, Sciepura karmel, trzewicz., Danilewicz karmel, trzew.
Religijne zaś kazania mówili oprócz wymienionych kaznodziejów ks.ks. Ka-
liński misjonarz, Pietkiewiez bernard., Łyko karmel, trzew., Orłowski
misjon., Kruszyński kan. reguł., Zabłocki pijar, Silbemik misjon,, Czubo-
wicz augustj., Rymański dominikan., Grabowski karm. trzow., Boboryk
bernard., Proszkowski dominikan., Kruszewski kanonik wileu., Zaremba
bernard., Downarowicz dominikan., Drzewiecki misjon., Chloboweki pijar,
Kmita pijar, Młynarski kan. reguł,, Lutnicki bernardyn, Żaba, Wyrzy-
koweki misjon., Śmigielski dominikan., Rogowski, Rymańeki domin.,
Bagińtki misjon., Pażowski, Erttman domin., Sienicki franciszk., Gan, No-
wicki franciszk. i Baynilewicss. Ob. książka jubileuszowa».. Roku 1776
w Wilnie, w drukarni — Scholar, piarum. Kościół Zamkowy св. I,
str. 301.

19
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duszów: vobis derelictus est pauper—woła do proboszczów.
W mieszkaniach ubogich nakazuje przestrzegać ochędóstwa,
śledzić, aby nie krzewiło się między ubogimi lenistwo i t. p.
Egzemplarz drukowany tego listu spotyka się po bibljotekach.
W tymże roku opublikowano breye Piusa VI papieża, dnia
2 kwietnia 1792 г., о przeniesieniu uroczystości św. Stani-
sława B. M. z 8 na 3 maja, według życzenia króla i całego
narodu.

Pod dniem 12 marca 1793 r. biskup wydał z Grodna
list pasterski, w którym nawołuje duchowieństwo i lud
wierny do modłów. Wskazawszy na miłosierdzie Boże i na
potrzebę modlitwy, mówi: „Radzibyśmy wam przewodniczyć
wszędy, radzibyśmy w każdej świątyni, na czele ludu zebra-
nego w imię Chrystusowe stanąwszy i ręce nasze do nieba
wzniósłszy, zachęcać was, abyście sercem skruszonem, ser-
cem uniżonem, którego Bóg odrzucać nie zwykł, wołali.. .
Wielki Boże, do Ciebie wołali ojcowie nasi i wspomagałeś je;
w Tobie nadzieję mieli i wybawiłeś je, a oni omyleni i za-
wstydzeni nie byli. Ps. 21... Was, bracia najmilsi, kapłani
Boga Najwyższego, obowiązujemy, abyście w każdej ofierze
mszy św. prosili Boga najgoręcej za tę Ojczyznę, która prócz
tego, że was na łonie swym pielęgnowała, jeszcze przytem
stan wasz uczciła, nadała i opatrzyła. Dla czego też mocą
i powagą urzędu naszego zalecamy wszystkim kapłanom,
aby przez 6 miesięcy, w każdej mszy oprócz memento za
Najjaśniejsze Stany skonfederowane, ich czułych a troskli-
wych o dobro Ojczyzny marszałków, dodawali kolektę: Ne
despicias, Omnipotens Deus, populum; by codziennie w mias-
tach, a po wsiach co niedziela, odmawiano Litanję o Naj-
słodszem Imieniu Jezus, a po niej śpiewano suplikacje, do-
dając na końcu: Abyś skonfederowanym stanom i ich mar-
szałkom Twej pomocy i rady dodawać raczył, prosimy Cię
Panie... W miastach zaś znaczniejszych przydajemy jeszcze
40-godzinne nabożeństwo". Kończy się list ten wskazaniem
przykładów, pomocy Bożej w potrzebach i zachętą do uf-
ności1). W ostatnim swym liście z dnia 13 marca 1793 r.
zaleca biskup Massalski modły za duszę króla francuskiego,
Ludwika XVI2).

Od r. 1789 do 1794, w zastępstwie biskupa Massalskie-
go, Administracja duchowna djecezji wileńskiej wydaje listy
w sprawie podatku, obyczajów duchowieństwa, oraz donosi
0 zaszłych ważniejszych wypadkach, o ustawach rządowych
1 t. p. Podajemy tu niektóre, zachowane w drukowanych
egzemplarzach.

') W87.yetkio Ibty powyższe wydrukowano posiada autor we włas-
nym zbiotKO. *) Joclior 1. c.
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1790 r. 22 stycznia. Zalecono modły dziękczynne za obu-
dzenie się ducha i jedności w narodzie i w Radzie, że trosk-
liwość o dobro powszechne ojczyzny zajęła wszystkie stany.
Pan, kmiotek, żołnierz, kupiec, rzemieślnik, duchowni i świeccy
obywatele ubiegali się z ofiarami dla ukochanej ojczyzny. Ro-
kując najświetniejszą przyszłość, powrót dawnej wielkości,
administracja zaleca wotywy i suplikacje o uproszenie po-
mocy Bożej.

1790 r. 12 maja. Obwieszcza radość powszechną z powo-
du zapobieżenia złośliwym zamachom i oddaleniu srogiej
klęski od narodu. Nakazuje uroczyste dziękczynne nabo-
żeństwo na 6 czerwca w kościele św. Jana, 20 czerwca w
djecezji, oraz modły za króla, stany i pokój narodów.

1790 r. 1 września. Zalecono modły przez 12 tygodni
na uproszenie pomocy Bożej stanom obradującym na sejmie,
kapłanom we mszy modlitwę do Ducha św., w każdą nie-
dzielę suplikacje z dodaniem wiersza: Abyś królowi naszemu
i sejmującym stanom Ducha mądrości, rady i zgody dać ra-
czył; prosimy Cię Panie. Czterdziestogodzinne nabożeństwo
w 12 kościołach wileńskich, rozpocząć od 12 września
w kościele św. Jana kolejno, przepuszczając po kilka dni
wolnych, aż do 1 grudnia i na prowincji: w Grodnie, Tro-
kach, Kownie, Nowogródku, Słonimie, Lidzie, Mińsku i Nie-
świeżu.

179L r. 10 lutego. Zaleca duchowieństwu nosić suknie
duchowne, unikać kolorowych jedwabnych szat, pod karą
suspensy i dawać przykład dobry ludowi. .

1791 r. 1 czerwca. Obwieszczenie radosne z powodu kon-
stytucji, zabezpieczającej wolności i swobody i zasłaniającej
od przemocy obcych; zaleca uroczyste nabożeństwo dzięk-
czynne po wszystkich kościołach z kazaniami pouczającemi
lud o tem dobrodziejstwie w Wilnie 3 lipca, a na prowincji
17 lipca i stanowi obchodzić uroczyście z obowiązkiem słu-
chania mszy św. 8 maja na cześć św. Stanisława В. М., pa-
trona katedry i narodu, z dodaniem w ten dzień modlitwy
dziękczynnej we mszy św.

List biskupa sufraganą PUchowsMego, administratora dje-
cezji, z r. 1795, zalecający modły za duszę biskupa Massal-
skiego i zawiadamiający o przeprowadzeniu zwłok jego z ko-
ścioła św. Nikodema do św. Stefana. Tenże biskup 1798 r.
7/18 lipca wydał list o pogrzebaniu ciał na cmentarzach po-
święconych i o poświęceniu cmentarza świętostefańskiego w
Wilnie •). W liście znowu z dnia 10 maja 1795 r. mówi bis-
kup o przymiotach kaznodziejstwa i obyczajach kaznodzie-

') Jochor t. III, etr. 328.
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jów 1). List okólny nuncjusza Wawrzyńca Litty, biskupa te-
bańskiego, z dnia 9 sierpnia (29 lipca) 1798 roku, o przenie-
sieniu biskupa Jana Kossakowskiego na biskupstwo wileńskie.

Listy Jana Nepomucena Kossakowskiego z dnia 9 paździer-
nika 1798 r. powiadamia duchowieństwo i lud wierny, iż
wiara katolicka w zupełnej z Głową Kościoła jedności, z wol-
nym i uroczystem jej wyznaniem jest zapewniona w im-
perjum Rosyjskiem przez Naj. Pana Pawła I, a także iż
wskrzeszoną jest djecezja wileńska 2). R. 1799 d. 1 kwietnia po-
wiadomił biskup duchowieństwo świeckie i zakonne, iż z woli
monarszej zapewnioną jest całość funduszów, jednocześnie na-
wołuje pasterz duchowieństwo do posługi bliźnim i dozoro-
wania nad funduszami kościelnymi, by nie były obciążone
długami. Tegoż roku pod dniem 12 czerwca zapowiedział
biskup wizytę pasterską djecezji, w dniu zaś 1 lipca nawo-
ływał do gościnnego przyjęcia trapistów, wygnanych z Francji4).

W tymże roku dnia 16 lipca biskup wydał list pasterski,
zachęcający plebanów do budowania szpitalów parafjal-
nych, oraz ustanowienia bractw Miłosierdzia na wzór Skargi.
1800 r. d. 1 czerwca zaleca duchowieństwu wskrzeszać
i budować szkółki parafjalne; „wyprowadzajcie lud wiej-
ski z ciemnoty", mówi biskup, „dajcie przyzwoite stanowi
i potrzebom jego oświecenie, a natenczas dopiero gorli-
wość wasza obfite prace zbierać będzie owoce. Święta wiara
nasza, której dar i tajemnice są wam powierzone, w światłości
ma swój przybytek, brzydzi się ciemnoścą i jej sprawami" 3).

Hieronim Strojnowski, biskup wileński, wydał okólnik
d. 5 lutego 1815 г., dający plebanom prawo dyspensowania
od postu, a 24 lutego t. r. zapowiadający swój przyjazd do
Wilna w celu rekoncyljacji kościoła św. Kazimierza, dotych-
czas opuszczonego, i spustoszonego, i oddania tego kościoła
ks.ks. misjonarzom.

List biskupa sufraganą Nikodema Puzyny r. 1816 d. 22
marca, komunikuje ukaz cesarski względem poszanowania
świątyń, oddawania pod sąd i karania źle się sprawujących
w kościele bez względu na osoby6).

List arcybiskupa Siestrsencewicm z r. 1821, w którym
ogłasza klątwę przez Piusa VII, rzuconą na masonów e). List
tegoż ogłaszający jubileusz w r. 1826 7).

List arcybiskupa Cieciszowskiego o wizytach djecezji
i wizytatorach, o dziekanach i obowiązku ich czuwania nad
duchowieństwem i dawania dobrego przykładu8).

i) Arch. kona. Akta biskupie 1794—1796 r. str. 122. Kwartalnik teo-
logiczy 1904 r. zeszyt I. 2) Jocher I. с Akta biskupie. *) Arch, kon-
systorskie. *) Arch, katedr. Jocher t. III, str. 824 i 325. 5) Arch, katedr.
6) Petersburg. Druk senacki 1822 r. ') Arch, katedr. 8) Tamże.
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Listy pasterskie biskupa Kłęgiewicsa. W liście z dn. 9
czerwca 1828 r. żąda biskup informacji od dziekanów o sta-
nie'djecezji, zabrania targów, symonji, prowadzenia zyskow-
nych interesów, w końcu wzywa kapłanów z djecezji do Wil-
na w celu poznajomienia się osobistego. We wrześniu tegoż
roku wydał biskup Kłągiewicz drugi list, nawoływający do
składek na wsparcie ubogich kościołów. Składki te zbierano
z kapituły i probostw do roku 1836; zebrane przeszło 60000
rubli—stanowią t. zw. „wspomogatielny kapitał". Listem z r.
1829 zabrania biskup duchowieństwu zajmować się sprawa-
mi majątkowemi ludzi świeckich, dawać śluby po domach,
ułatwiać indulty. W grudniu tegoż roku biskup znowu wy-
dal list, w którym zalecał duchowieństwu parafjalnemu pil-
nować parafji, mieć się na ostrożności przed księżmi obcy-
mi, zachować skromność i powagę w ubiorze i postępowa-
niu, zabrania następnie gry w karty, „rozsypywania" się po
domach, świeckich, mieszania się w interesą familijne i t. p.
W liście z r. 1830 w kwietniu, mówi pasterz o rekolekcjach;
zaleca unikać poufałości ze świeckimi, upomina proboszczów,
by niedopuszczali przewodnictwa gospodyń po plebanjach,
unikać rozjazdów z niemi jak i z krewnemi; przypomina obo-
wiązek odmawiania brewjarza, zapobiegania ślubom pokąt-
nyra, zachowania w porządku ksiąg metrycznych, nie trzy-
mania koni przez wikarjuszów i wyprzedania takowych jeśli
je mają. W maju tegoż roku w liście wydanym zaleca bis-
kup modły dla ożywienia pobożności, nakazuje prowadzić
spisy parafjalne z wykazem niespełniających obowiązków
wiary, zabrania rozjazdów plebanom i wikarjuszom. W liście
z października tegoż roku wskazuje biskup środki ostroż-
ności przeciwko zbliżającej sie z Moskwy cholerze. 1830 r. 28 lis-
topada ogłasza opinję Rady państwao pozostawieniu w pełnej mo-
cy traktatu z r. 1768. § 10 o dawaniu ślubowi chrzcie dzie-
ci w małżeństwach mieszanych. Ślub daje ten, gdzie jest
oblubienica, a jeżeli się nie zgodzi kapłan katolicki, może to
uczynić dyssydencki; dzieci po ojcu synowie, a po matce
córki, przyjmują wyznanie. Traktat ten zastosowano do Polski
i przyłączonych od niej gubernji. Tegoż roku wydany zo-
stał w grudniu list, w którym biskup nawołuje ludność do
spokoju i uległości władzy, a unikania uczestnictwa w roz-
ruchach powstałych w Królestwie Polskiem; powiadamia nad-
to o rozporządzeniach jener.-gubernatora Dybicza Zabałkańskie-
go i ogłoszeniu stopy wojennej w gubernjach: Wileńskiej,
Grodzieńskiej, Mińskiej, na Podolu i Wołyniu. W 1831 roku
w lutym znowu biskup poleca spokój i uległość, nakazując
duchowieństwu dawać przykład uległości i poszanowania
władzy. W marcu tegoż roku nakazuje modły przeciw cho-
lerze.
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W kwietniu tegoż roku poucza o środkach przeciwko
cholerze i powiadamia o śmierci arcybiskupa Cieciszowskiego.

1833 roku 18 kwietnia zaleca duchowieństwu nosić su-
knie odpowiednie swemu stanowi, nie używać rękawów bu-
fiastych u ramion, a zwężonych przy dłoniach, jak to czynią
kobiety; także wysokich kołnierzy u sukien; zakazuje też
nosić jakiekolwiek zarosty na twarzy, trefienie włosów i po-
madowanie; zakonnicy powinni nosić habity.

Tegoż roku 28 października zachęca duchowieństwo do
zaprowadzenia 40-godzinnego nabożeństwa, pod warunkiem:
l-o by odprawiane było w główne uroczystości; 2-o z kaza-
niami i katechizacją; 3-o z uwzględnieniem uroczystości w
sąsiednich kościołach, by nie odciągać od nich pobożnych
i 4-0 w czasie dogodniejszym dla ludu pracowitego; na wios-
nę — po usianiu zboża jarego i w jesieni.

Tegoż roku dnia 23 grudnia, na mocy zalecenia mini-
stra spraw wewnętrznych, wydaje rozporządzenie, by nie wtrą-
cano do kazań polityki- i niedopuszczano się słów obrażają-
cych władze, nie puszczano na ambonę kleryków i kapita-
nów wolnego myślenia, 2-o nie używano kantyczek bez apro-
baty, unikano śpiewów śmiesznych i obrażających rząd;
słowa obrażające vy Różańcu i Godzinkach opuszczać, nie
psując jednak całości modłów, wiekami uświęconych; w cza-
sie procesji cum Sanctissimo śpiewać, hymn o Przen.
Sakramencie, lub śpiewy: Boże w dobroci; Straszliwego ma-
jestatu, Panie; Przed oczy Twoje; Twoja cześć i chwała;
Idzie, idzie Bóg prawdziwy.

Tegoż roku 14 grudnia po zaleceniu należytego utrzy-
mania ksiąg metrycznych i spisów parafjalnych, ustanawia
termin 6 miesięczny do nabycia prawa quasi domicilium dla
nowożeńców, niemających stałego pobytu.

Tegoż roku 31 grudnia ogłosił list pasterski, który ze
względu na jego doniosłe znaczenie, jako regulaminu życia
i obowiązków duchowieństwa, podaliśmy w całości w końcu
niniejszej księgi.

1834 roku 19 marca ogłasza decyzję władz cywilnych,
że kradzież po kościołach uważa się za świętokradztwo, jak
i w cerkwiach.

Tegoż roku 31 maja powiadamia duchowieństwo, że
księżom unickim zabroniono posługę kapłańską wykonywać
w kościołach łacińskiego obrządku.

Tegoż roku l i lipca — o ukazie, zezwalającym Jeńcom
polskim żenić sięzrosjankami, byle tylko dzieci były chrzczo-
ne według obrządku Grekorosyjskiego.

Tegoż roku 10 października znowu zalecono zbierać
składki na ubogie kościoły.
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1835 roku 19 października — o zabronieniu stawiania
kościołów i kaplic katolikom i unitom bez otrzymania po-
zwolenia od władzy cywilnej, pod surową odpowiedzialnością.

Tegoż roku w listopadzie podano sposób przyjmowania
do kościoła katolickiego mahometan i pogan — za zezwole-
niem ministra, a żydów — po egzaminie w policji.

1836 roku w styczniu — o sporządzeniu statystycznych
wiadomości o duchowieństwie, kościołach, szkółkach i t. p.

Tegoż roku 16 września o zabronieniu strzelania z ja-
kiejkolwiek broni przy kościołach.

1837 roku 7 stycznia Ukaz rządowy o obowiązkowem
błogosławieniu ślubów mieszanych w cerkwi; jeśliby zaś stro-
na katolicka życzyła w kościele otrzymać błogosławieństwo—
może potem o to się starać.

Tegoż roku i dnia — o zabronieniu świeckim mówie-
nia mów w kościele i poza kościołem, przy pogrzebach i in-
nych obrzędach religijnych.

1837 roku 10 grudnia. Ukaz kolegjalny o uporządkowa-
niu spraw majątków kościelnych, niewydawaniu ich w aren-
dę na długie lata i nieobciążaniu długami; o nieobracaniu
szpitali parafjalnych na lazarety i zostawieniu ich pod wła-
dzą duchowieństwa na przytułki dla starców i ubogich pa-
rafjan.

1839 roku 15 listopada —- o całkowitem przyłączeniu
grecko-unickiej cerkwi do prawosławnej.

1841 roku 25 grudnia — o przelaniu do skarbu ma-
jątków i funduszów klasztornych i wyższego duchowieństwa.

Za rządów administratora djecezji sufraganą CywińsMc-
go wydawano okólniki rządowe, regulujące sprawy byłych uni-
tów, ogradzające ich od wpływu duchowieństwa katolickiego.

Oprócz tych 1842 r. 11 lutego senat wyjaśnił, że dzieci
żydowskie do lat 7 chrzczą się z rodzicami — synowie idą
za ojcem, córki za matką.

1843 r. 7 kwietnia—zabroniono chrześcijanom służyć u
żydów karczmarzy, traktyerników i t. p.

Tegoż roku 5 lipca—zalecono przelać majątki i fundu-
sze parafjalnego duchowieństwa do skarbu — w ciągu roku.

Tegoż roku 9 lipca—znoszą się godności i prawa kola-
torskie, proboszczów naznaczają biskupi.

Tegoż roku w listopadzie zaprowadzono powszechnie
korespondencję urzędową po rosyjsKU.

1844 r. 29 marca. Pozwolono unitom obwodu białostoc-
kiego pozostać katolikami—jeśli przeszli do kościoła katolic-
kiego za czasów pruskich (do 1807 г.), jeśli potem—wrócić.
(Okólnik arohidjafeona białostockiego).
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1844 roku 18 maja zalecono zaprowadzić wagi i miary
rosyjskie; istniejące zaś od 1 stycznia 1845 roku „unikczem-
nić" t. j . znieść J).

Listy biskupa ŻylińsMego. Oprócz listu pasterskiego,
oznajmiającego o swym mianowaniu na biskupstwo i innych
mniejszych, o instalacji, wydał w roku 1854 w październiku
list pasterski do duchowieństwa i wiernych, w którym po-
ucza o władzy hierarchicznej w Kościele Chrystusowym i o sto-
sunku jej do ludu wiernego; nawołuje do jedności i zespo-
lenia się węzłem braterskim i miłości pasterzów i lud wier-
ny w jedno grono synów Bożych. „Wodzem naszym Zbawi-
ciel, chorągwią służby naszej—krzyż. Bójmy się rozdzielać
z sobą w imię innych jakich wodzów i stawać pod inne cho-
rągwie... nie rozdzielajcie się ni na pokolenia, ani względa-
mi prowincji, ani przez mniemane przywileje". Zaleca ka-
płanom miłość ludu i nauczanie go w miłości, a lud prze-
strzega od posądzania kapłanów. Wykazuje zaszczytne sta-
nowisko proboszczów i obowiązki, wikarjuszom zaleca czcić
proboszczów jako starszych braci, unikać podejrzeń, posą-
dzeń, znosić wszystko w cierpliwości: „ucz się cichego po-
święcenia i cichej zasługi; módl się, pracuj, poświęcaj, a po-
chwała ludzka niech cię nie obchodzi; jest kto cię pochwali,
sumienie twoje i Bóg". Nareszcie wskazuje jednym i dru-
gim najupodobańsze miejsca: kościół, ambonę, konfesjonał;
zaleca katechizację i przemówienia przy pogrzebach ludzi
ubogich, a cnotliwych, nawiedzanie chorych i cierpiących,
podczas kolędy wnikać w potrzeby ludzi, jednać zwaśnio-
nych, upominać błądzących, zapobiegać złym nałogom. List
o czci relikwji św. 1854 r. we wrześniu do dziekanów. Po uza-
sadnieniu czci należnej relikwjom św. historycznie i powa-
gą Kościoła, zaleca dziekanom troszczyć się, iżby w kościo-
łach z należną czcią i troskliwością przechowywano „drogie
św. Pańskich szczątki", żeby obejrzeli portatyle i relikwjarze,
czy mają pieczęcie i czy są godnem schroniskiem, czy ma-
ją dowody swej autentyczności. O większych relikwjarzach
nakazuje zdać sobie sprawę, zużyte trumienki zastąpić no-
wemi, relikwje dla przełożenia przesłać do biskupa, czuwać,
żeby bez wiedzy biskupa nikt nie rozdawał relikwji świętych 2).
List pożegnalny do duchowieństwa z Petersburga w lutym 1859 г.,
powiadamiający o konsekracji biskupa Krasińskiego. Żegna-
jąc djecezję mówi: „Tym już pismem żegnam was, kochani
dziekani, wszyscy duchowni i cały lud wierny, ufny, že przed
Bogiem nie przestaniecie o mnie wspominać... a w sercach
waszych zechcecie zatrzymać to przekonanie, źe póki życia

») Acta cap. od r. 182S—1841. Druki i odpisy listów Kłągiewicza
zachowują eią w archiwum konsystorskiem. Kościół Zamkowy cz. I, str. 248.
s) Druk Zawadzkiego 1854 r. w Wilnie.
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mojego, dopóty każdy z was znajdzie mię gotowym na wszel-
kie zawołanie, czy w sprawie Kościoła, czy w interesie włas-
nego zbawienia"').

XV.

Katedra Wileńska.

Kościół katedralny założony został w roku 1387 na
zgliszczach pogańskiego ołtarza, zbudowanego przez synów
Swintoroga Perkunasowi i na ścianach dawnej świątyni. Ka-
tedra erygowaną była na mocy bulli Urbana VI z dnia 12
marca 1388 г., wydanej na imię Dobrogosta, biskupa poz-
nańskiego. Pierwotna nawa tego kościoła była podzielona
trzema rzędami kolumn, które podtrzymywały sklepienia,
w środkowej kolumnadzie między czwartym i piątym fila-
rem stał krzyż niewielki, figura rzeźbiona ze słoniowej kości;
krzyż ten znajduje się do dziś dnia w zakrystji i używany
bywa, jako paschalny, do procesji od Wielkiejnocy aż do
Wniebowstąpienia Pańskiego. Po zbudowaniu, zanim jeszcze
wróciło poselstwo z Rzymu, kościół został poświęcony w r. 1388
przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę, na cześć świę-
tej Trójcy, św. Stanisława i św. Władysława. Nabożeństwo
z początku trwało we dnie i w nocy. W wielkim poża-
rze w roku 1399 zgorzał ten kościół do szczętu; odbudo-
wał go jeszcze z większym przepychem w stylu gotyc-
kim Witold z żoną Anną. Krzyż z pożaru ocalał, ale wsku-
tek skasowania środkowej kolumnady, miejsca swego tym-
czasem nie miał. Witold kazał zbudować ołtarz na środ-
ku kościoła i umieścić na nim ów krzyż pierwotny, i alta-
rzyście, który był i kaznodzieją królewskim, naznaczył
fundusz z horodnictwa wileńskiego 2). W 1531 roku znowu
wskutek pożaru kościół katedralny uległ ruinie; rozpoczęto
tedy restaurację pod kierunkiem architekta Bernarda Zeno-
biego.

Dokończenie i poświęcenie odnowionej katedry na-
stąpiło dopiero w 1547 roku. W końcu tego wieku znowu
restaurowano ją kosztem dochodów biskupich, kapituły i ofiar;
odnowiono także i kaplicę św. Trójcy, gdzie spoczywały
zwłoki św. Kazimierza, po podniesieniu ich z grobów kró-
lewskich. Odnowioną i ozdobioną kaplicę św. Trójcy, po-
święca ku czci św. Kazimierza biskup Benedykt Wojna.
Leon Sapieha leguje 250 zł. rocznie ze wsi Syczeniąt na
lampkę przy grobie tegoż świętego. Restauracja katedry do-
kończoną została za biskupa Wołłowicza, który własnym

») Act» c»p. 1859 r. ') Acte z r. 1666.
20
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kosztem odrestaurował kaplice grobów królewskich; sufraga-
nowi zaś polecił restaurację kaplicy Gasztoldowskiej. Rakow-
scy odrestaurowali kaplicę św. Piotra przy zakrystji, a Leon
Sapieha kaplicę Wniebowzięcia. Na kaplicę św. Kazimie-
rza fundusz dał król Zygmunt III. Biskup Abraham Wojna
zbudował potrójny ołtarz wielki: kapitulny, wikarjuszowski
i św. Stanisława. Po najściu Rosjan i Szwedów 1654—1662
powracająca kapituła znalazła kościół zrujnowany, sklepie-
nie zapadłe, posadzkę pełną trupów, gruzów i błota; wspól-
nie tedy z biskupem Białłozorem zakrzątnęła się około re-
stauracji, poruczając kierownictwo Janowi SalwadorowiŁ).
Dokończył ozdobienia katedry biskup Sapieha w 1667 r.
Przy tej restauracji ołtarz ukrzyżowanego z pośród kościo-
ła usunięto, a cegły użyto ze zrujnowanego kościółka św.
Barbary. Od tegoż czasu ustanowiono urząd dozorcy gma-
chu katedralego, członka kapituły, który się zwał edylem;
był nim Słupski, Żuchorski i inni, mający zalety budowni-
cze. Katedry strzegli poddani ze Swiątnik, zapisanych na
utrzymanie jej w r. 1641 przez Andrzeja i Świętochnę
Dowgierdowiczów. Folwark ten miał 35 włók, 20 dymów,
poddanych 90; z nich 16 gospodarzy co tydzień kolejno wy-
syłało 2 stróżów do pilnowania katedry; po jednym robotni-
ku zimą do rąbania lodu i zrzucania śniegu z katedry; na Zielo-
ne Świątki i Boże Ciało dostarczali drzewek zielonych.
Z funduszów katedralnych dawano im odzienie, by przyzwoi-
ciej wyglądali, buty jednak zalecono w r. 1746 sprawić na
swój koszt, gdyż byli dostatni. Wiele też pieniędzy wyłożył
na restaurację katedry, a zwłaszcza na podłużenie ścian i na
dach, biskup Brzostowski2).

Przy ciągłych przebudowach zostały umieszczone na
froncie dwie wieże, lecz dla błotnistego gruntu niedługo
mogły się ostać; w pierwszej połowie XVIII wieku była tylko
już jedna wieża z zegarem, ale i ta runęła w r. 1769 na skle-
pienia kaplicy imienia Maryi. Restaurację znowu rozpoczął
biskup Massalski pod kierunkiem Gucewicza z funduszów
częścią własnych, a częścią ofiarowanych. Biskup Zieńko-
wicz, umierając, zapisał na pokrycie katedry 50000 zł. i pew-
ne remanenta, które po likwidacji wyniosły 20000 złp.; ka-
pituła od siebie ofiarowała 24848 złp. w 1777 roku i nalega-
ła na biskupa o rychłe odnowienie katedry; biskup przy-
rzekł w ciągu jednego lata uskutecznić prośbę. Na czas re-
stauracji postanowił przenieść nabożeństwo do św. Jana.
Dowiedziawszy się o tern kapituła, obawiając się, by w ten
sposób nie zaniechano zupełnie odnowienia katedry, posyła

') Acta cap. 1606 r. ') Acta cap. 1714 r.
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do biskupa delegację, prosząc, by tego nie czynił, a nadto
udała się dp nuncjusza, by wyjednać inhibicję; ale dowie-
dziawszy się, że biskup myśli tylko o przeniesieniu uroczy-
stych nabożeństw, pozostawiając powszednie i obligacyjne
przy katedrze, wstrzymała się od publikowania inhibicji i da-
lej przynaglała biskupa do rozpoczętej restauracji r). Pro-
wadził ją biskup, na wielką skalę. Dla odkrycia widoku ka-
zał znieść otaczające domy wikarjackie i archiwalne; doglą-
dał robót ze strony kapituły ks. Klimaszewski. Funduszu do-
starczał z kasy biskupiej ks. Kruszewski; z powodu jednak
olbrzymich rozchodów na budowę pałaców, kasa wkrótce
wyczerpała się i restauracja, pomimo kosztów na nią wyło-
żonych (około miljona złp.), uległa zwłoce, a następnie wsku-
tek śmierci biskupa zupełnie przerwana aż do r. 1798. Wi-
dział biskup, że sam nie poradzi, wydał więc kapitule oblig
na 8000 dukatów, zobowiązując ją dokończyć restauracji;
ale gdy oblig dukatów nie zastępował, majątki zaś rodowe
biskupa zajęte były przez wierzycieli, a z dochodów bene-
ficjalnych musiał biskup utrzymywać siebie i dwór swój
w Warszawie i za granicą; kapituła do robót nie mogła
przystąpić.

Dopiero w 1798 r. rozpoczął na nowo te roboty biskup
Kossakowski, powierzając kierunek ich po śmierci Guce-
wicza architektowi Szulcowi. Dobroć tego biskupa, pociąga-
jąca serca, przejścia ostatnich krwawych przewrotów, po-
działały na wszystkich otrzeźwiająco, sypnęły się hojne ofiary.
Cesarz Paweł I asygnował 5000 r. Odrestaurowaną katedrę
poświęcono 29 września 1801 r.2) Pozostawiając ściany i ko-
lumnady wewnętrzne w całości, Gucewicz dla symetryi ze-
wnętrznej naprzeciw kaplicy św. Kazimierza, z drugiej
strony kościoła, zbudował dwupiętrową zakrystję i zakończył
kopułą na wzór kaplicy św. Kazimierza; od frontowej strony
zaś odbudował zrujnowaną kaplicę imienia Maryi, a naprze-
ciwko niej—kaplicę św. Władysława; inne kaplice, niesyme-
trycznie przybudowane do katedry, wyrównał ścianami bocz-
nemi, a występujące kaplice frontovve połączył perystylem
z obu stron, jedną z kaplicą św. Kazimierza, a drugą z za-
krystją. Pierwotnie kolumny boczne oparte były każda na od-
dzielnej bazie; połączono je wspólną parapetą w r. 1820, dla unie-
możliwienia przystępu niechlujom i nocnym włóczęgom. Poważ-
nym też perystylem Gucewicz ozdobiłfronton kościoła. W sześciu
niszach frontowych gipsowe statuy Mojżesza, Abrahama i czte-
rech ewangielistów i dwie w końcu bocznych naw wewnątrz koś-
cioła, wykonane przez mistrza Rhigi, który też ozdobił skle-

ł) Acta cap. я г. 1776. s) Ob. Dodatki.
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pienia i gzemsy katedry gipsowymi festonami oraz rozetami;
na szczycie frontonu jegoż roboty ofiara Noego. W ścianach
bocznych, na zewnątrz, w niszach, mieści się po ośm posą-
gów; od strony kaplicy św. Kazimierza posągi jego krew-
nych, a od zakrystji zakonników Soc. Jezu; statuy te wzięte
ze skasowanego kościoła św. Kazimierza w późniejszym cza-
sie. O utrzymanie w. dobrym stanie kościoła troszczył się
biskup Kłągiewicz, przy nim odnowiono niektóre kaplice, on
też chcąc kościół ochronić od styczności z tłumem ulicznym,
zaprojektował był kapitule oparkanienie katedry, ale to nie
doszło do skutku. Za biskupa Zwierowicza 1900 r. pod kie-
runkiem architekta Antonowicza i dozorem prałata Harasi-
mowicza kościół katedralny został gruntownie odnowiony
i obejrzane zostały fundamenty. Za ołtarzem wielkim kano-
nicznym, na wzniesieniu „na skałce", na którą się wchodzi
po stopniach z obu stron pod falszmarmurowym perystylem
znajduje się ołtarz św. Stanisława męczennika, patrona koś-
cioła, a pod tym ołtarzem, w sklepie, drugi ołtarz, jakoby
na miejscu dawnego pogańskiego ołtarza Znicza *). • Kaplice.
1) Św. Kazimierza, na miejscu niegdyś zbudowanej bodaj
przez biskupa Wasiłłę kaplicy św. Trójcy, Przeczystej Bo-
garodzicy, św. Stanisława i Andrzeja, założona przez Zy-
gmunta III w r. 1601 pod kierownictwem Dankiersa, we-
wnątrz marmurowa, zewnątrz z piaskowca, pokryta miedzią;
w r. 1636 ukończono budowę, poświęcono i umieszczono re-
likwje św. Kazimierza. Wielki ołtarz gipsaturowy w formie
płaskorzeźby, na nim okazała srebrna trumna z relikwjami
i wiele innych kosztowności, które w r. 1654 zostały z Wil-
na wy wiezione przed najściem Rosjan i Szwedów, jedną część
wywiózł ze sobą Białłożor i ta ocalała, drugą wysłano wodą
pod dozorem ks. Ładzika, tę zrabowali kozacy. Co i ile zrabo-
wano, podajemy z akt dosłownie: Torques aurea Illustrissimi
Eustachii Wołłowicz Epi; argenti frusta, seu pondera 10 mar-
carum.... ecclesiąe cathedralis. Item alia similia argenti Capel-
Jae S. Casimiri pondera, nempe canos. 292, Item eiusdem aequn-
Jis ponderis frusta necessitatibus reipublicae mutuata, seu
canos. 800, Item auri frusta ab argenteis bene minorą eius-
dem 6, Item calices tres aurei patenae aureae duae. Turibu-
lum aureum, Annulus episcopalis wolowicianus cum cruce.
Tabulae argenteae iustae magnitudinis historiam S. Casimiri
exprimentes octo. Candelabra argentea magna duo. Turn gem-
mae et alia". (Sess. 2 octobr. 16643). W niszach wnętrznych
kaplicy stoi 8 posągów, wyobrażających królów polskich

l) Szczegółowy opis katedry zawiera sie. w dziele D-ra Zahorskiego
p. t. Katedra Wileńska. Ob. Kościół Zamkowy. *) ob. Dodatki.
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z rodziny Jagiellonów. Posągi te są drewniane posreb-
rzane, do najścia Moskwy były one ulane ze srebra, ale po-
tem na potrzeby Rzeczypospolitej oddane do mennicy kró-
lewskiej '). Po najściu Moskwy i zrujnowaniu katedry, kapli-
ca odnowiona została według projektu biskupa smoleńskiego
Kotowicza, kosztem Kazimierza Sapiehy, hetmana Jitewsk.,
wojewody wileńskiego .i innych; odnawiał sztukator Włoch
Salvador 3). Do 1831 r. kaplica była połączona korytarzem,
na arkadzie nad ulicą zbudowanym, z zamkiem dolnym 3).
Odnowiono kaplicę jeszcze w latach 1838 i 1900. Na bocz-
nych ścianach jej są freski Dankiersa, przedstawiające po-
grzeb św. Kazimierza i cudowne wskrzeszenie dziewczynki;
w górze, w kopule nad ołtarzem, są obrazy na płótnie, pędzla
Dankiersa, a nad organami Smuglewicza *). Kaplica św. Ka-
zimierza, perłą katedry przez Sarbiewskiego nazwana, do
dziś dnia zachowuje swoją cechę, pełna jest uroku i maje-
statu, zdobią ją pamiątki przeszłości; posiadała niegdyś ol-
brzymie fundusze, miała swoich psałterzystów i mansjona-
rzów ośmiu. Księga funduszów z r. 1812 wykazuje, iż rocz-
nego dochodu na utrzymanie nabożeństwa w kaplicy było
11000 rubli, które i Komisji Edukacyjnej zasmakowały; a gdy
ta Komisja zabrała probostwo św. Kazimierza, na utrzyma-
nie w niej nabożeństwa wypłacała rocznie 2150 rb. Dziś
kaplica żadnych specjalnych funduszów nie ma B).

2) Kaplica Wszystkich Świętych, dawniej Januszowska, za-
łożona przez biskupa Jana z ks. lit., potem Marji Magdaleny,
z powodu umieszczenia w niej obrazu św. Magdaleny, po
zamknięciu kościoła tegoż imienia, uposażona przez Jasiń-
skich w r. 1607; w sklepach groby biskupie. Kaplica ta była
utrzymywaną przez cech tkaczy, przeniesiony z kościoła
Marji Magdaleny. 3) Św. Ignacego, w niej obraz św. Ignacego
pędzla Czechowicza, przeniesiony po zabraniu kościoła tegoż
imienia na koszary w r. 1790 i obraz Matki Boskiej z Chry-
stusem, oraz św. Jana, pędzla Corregio. W sklepach groby
sufraganów wileńskich, pochowany tu biskup Cywiński. Przy
kaplicy altarja Łopacióskich. 4) Św. Pawła, fundacja Mont-
widowska z r. 1422 pod nazwą św. Wojciecha przez Alberta
Montwida, wojewodę wileńskiego. Obraz Wieczerzy Pańskiej
i św. Wincentego a Paulo przeniesiono tu z kaplicy .Dzie-
ciątka Jezus" w r. 1863; obraz nawrócenia św. Pawła,

*) Kościół Zamkowy cz. II, str. 313. a) Acta cap. z r. 1668 i 1698.
*) O tym korytarzu jest wzmianka w aktach dnia 7 października 1745 г.,
iż kapituła uważając za niegodłsiwość", by ten korytarz (pergula), uświęco-
ny stopami św. Kazimierza uległ ruinie, kassttła go odnowić. Acta t. XXVII.
*) Wizerunki 2 poez. nowy, t. XIII. *) Jan m Śliwina. Pneohadski po
Wilnie. Kraszewski—Wilno. Wisserunki 1. c. i t. XIV.
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pędzla Beretti z Kordony. 5) Ukrzyżowanego Zbawiciela. Obraz
pędzla Czechowicza przeniesiony z kościoła św. Kazimierza.
Pierwej ta kaplica nazywała się Wszystkich Świętych. Na
ścianach marmurowe grobowce Gasztolda i biskupa księcia
Olszańskiego. 6) Imienia Maryi, albo św. Jana Nepomucena,
dawniej M. B. Częstochowskiej, a także biskupią, albo Gau-
deamus zwana. Fundacja to biskupa Taborą w r. 1495; obraz
św. Jana, patrona biskupa Kossakowskiego, odnowiciela tej
kaplicy, pędzla Smuglewicza, pod nim obraz Imienia Ma-
ryi. Przy tej kaplicy byli mansjonarze, uposażeni przez
biskupa Taborą, codzień odmawiali officjum o N.M.P. i od-
prawiali wotywy, a sobotami mawiali kazania, (akta z r. 1749
dnia 17 października). Niegdyś były tu groby biskupów;
tablica grobowa biskupa Kossakowskiego na ścianie po lewej
stronie tej kaplicy. 7) Św. Władysława, zbudowana przez
Gucewicza, tu przeniosiono altarję Wojniańską. Pierwej była
pod nazwą św. Piotra; w r. 1865 zamiast obrazu św. Piotra
umieszczono statuę św. Władysława. Tu się znajduje w oł-
tarzu głowa Chrystusa na blasze malowana, w misternej
srebrnej ramie, augsburskiej roboty. 8) Niepokalanego Росгасга,
dawniej Przemienienia Pańskiego, fundacja Witolda. Były
tu groby królewskie, stąd i nosi nazwę Królewskiej. W 1631 r.
biskup. Wołłowicz ją odnowił i na miejscu obrazu Przemie-
nienia umieścił Niepokalanego Poczęcia. Majster, odnawiając
tę kaplicę, ku zapobieżeniu dalszym przeróbkom, położył
napis: „Violator hujus loci infelix esto"; Gucewic? przeto nie
ważył się jej dotknąć. Na prawej ścianie grobowiec Wołło-
wicza, naprzeciw ołtarz Chrystusa Ukrzyżowanego, rzeźba
artystyczna, cudami wsławiona; przeniesiony z Antokolskiego
kościoła ks. ks. Trynitarzy w r. 1865. 9) Zwiastowania, daw-
niej Narodzenia N. M. P., fundacja pierwotna Jasińskich
z r. 1542, potem, gdy Jasińscy przenieśli fundusz do kaplicy
Januszowskiej, zaliczona do katedralnych. W ołtarzu obraz
Zwiastowania pędzla Rusieckiego (ojca). 10) Grobu Zbawiciela,
w niej urządzono grób stały Wielkanocny, według planu
profesora Podczaszyńskiego. Dawniej było tu przejście do
Zamku; po obróceniu jej na grób, przejście dzisiejsze urzą-
dzono z kaplicy Kiożgajłowskiej, założonej w 1476 roku.
11) Św. Piotra, do r. 1865 św. Władysława, w ołtarzu obraz
św. Piotra w więzieniu pędzla Smuglewicza. W zakrystji kate-
dralnej znajduje się cenny pamiątkami starożytnemi skarbiec,
w którym się przechowują dary królewskie i biskupie, jak
kielichy, monstrancje, krzyże i t. p.; pamiątki te mają war-
tość nietylko pod względem starożytności, ale i sztuki. Nad
zakrystją katedralną na piętrze mieści się sala kapitulna,
w niej, obok innych cennych pamiątek, przechowuje się
toga 7, biretem Skargi, kilkanaście starych złotem i sre-
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brem haftowanych ornatów i gobeliny. Nadto posiada kate-
dra jeszcze liczne obrazy pierwszorzędnych malarzy: Vil-
įani'ego, Czechovvicza, Smuglewicza, Rusieckich ojca i syna,
Slendzińskiego i innych1).

Probostwa i Altarje. W ciągu wieków powstały przy koś-
ciele katedralnym liczne probostwa i altarje. Probostwa:
1) św. Kazimierza, zabrane przez Komisję Edukacyjną;
2) Wołłowiczowskie; 3) Wojniańskie; 4) Montwidowskie;
5) Jasińskie; 6) Imienia Maryi i 7) Gasztoldowskie. Altarje:
1) Karola Boromeusza; 2) Św. Krzyża; 3) Żagielowska;
4) Karpiowska; 5) Św. Anny; 6) Wołłowiczowska; 7) Jaskoł-
dowska; 8) Kołłątajowska; 9) Św. Pawła (Horajnowska);
10) Rakowska; 11) Łopacińska; 12) Św. Trójcy; 13) Szylin-
gowska; 14) Pacowska; 15) Rodkiewiczowska; 16) Św. Jana
Nepomucena; 17) Wojtkiewiczowska; 18) Kieżgajłowska;
19) Brzostowskich; 20) Żabińska; 21) Giecewiczowska; 22) Za-
błocka; 23) Kotowiczowska; 24) Karola Boromeusza 2-ga etc.
Dziś z tych probostw i altarji ani śladu. Tygodniowo odprawiano
mszy św. legacyjnych 147, z tych śpiewanych po 3 codzien-
nie, reszta czytane; niewolno było odprawiać mszy prywat-
nych w czasie kazania i mszy suplikacyjnej2).

Od założenia katedry powstała przy niej Szkółka ele-
mentarna, zwana Zamkową, lub Katedralną, na jej podtrzy-
manie nadał król Kazimierz Jagiellończyk, w r. 1452 dnia 23
kwietnia, 8 kóp gr. litewskich z karczem wileńskich dla wy-
płaty nauczycielowi tej szkoły, z obowiązkiem modlitwy za
niego i za dusze jego poprzedników, włożonym na kanoni-
ków. Na opał tej szkółki Zygmunt I w r. 1518 dał prawo
pobierania po jednem polanie z wozu drew, wiezionych przez
zamek do miasta. W roku zaś 1522 biskup Jan z ks. lit.
ustanowił godności prałata scholastyka i kantora i na-
dał im odpowiednie uposażenie z dóbr stołowych biskupstwa
wileńskiego. Obowiązkiem nowych dostojników było zarzą-
dzać i utrzymywać szkółkę elementarną i śpiewacząa).

Kapituła czuwa nad temi szkółkami, a szczególniej ele-
mentarną; w razie niedbalstwa ze strony przełożonych pra-
łatów nawołuje ich do należytego spełniania obowiązków,

') Szczegółowy opis kaplic ob. Kościół Zamkowy część I, str. 271
i częsić II, str. 265; takżo Kraszewski, Wilno t. II z wykazem przywilejów,
funduszów i altarji. W nazwie kaplic nio zgadzają siq kronikarzo i wizyty,
pochodzi to z częstych przeróbek i nowo przybywających fundacji. Wobec
tego nieporozumienia trzymaliśmy siq inwentarza z r. 1891. Ważne wy-
jaśnienia co do niektórych kaplic, a szczególniej św. Kassimlerza znajdu-
jemy w Wizerunkach 2 poess. nowy t. XIII i XIV; wykaz mś funduszów
mamy zanotowany w Wizytach z r. 1820—1830. Arch. Kons.

*) Wizyty ss r. 1803 i 1828. Księga pism urzędowych z r. 1808. Ob.
Kościół Zanikowy c ss. II, str. 26rt-298.

') Act» t. 1. etr. 58.
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targuje się z biskupami o podtrzymanie tych szkółek; ob-
myśla środki powiększenia płacy dyrektorom; odbudowuje
po pożarach i najściach nieprzyjacielskich — słowem są one
przedmiotem troskliwości ustawicznej kapituły; i ze zdziwie-
niem się czyta opowieści niektórych monografistów, jakoby
kapituła o tę szkółkę nie dbała — owszem nie lubiła jej etc.
Dość pilnie wczytać się w akta, a częste wzmianki o stanie
szkoły i debaty o sposobie jej utrzymania, lub podźwignię-
cia, sprostują mylne poglądy pisarzy.

Ubogich żaków nietylko darmo uczono, ale i dawano
im przytułek przy szkółce w domu wikarjackim, a gdy
w r. 1652 uczniowie ci poskarżyli się na wikarjuszów, iż
przeszkadzają iin się uczyć, zalecono pr. dziekanowi wniknąć
w tę sprawę. Silniejsi z nich używani byli do dzwonienia, za co
pobierali wynagrodzenie; gdy w r. 1683 poskarżyli się przed
kapitułą, że im s[ą nie wypłaca należności, zalecono podatek
z poddanych ze Świątnik, do których należało stróżowanie
przy katedrze, a którzy, dla rzadkiego dzwonienia, nie przy-
chodzili do Wilna; na nich więc nałożono podatek 48 kóp gr.
rocznie dla wypłaty żakom, ich zastępcom.

Nauczyciele szkółki elementarnej, jak i śpiewaczej
rzadko się w aktach wymieniają po imieniu; spotykamy
kilku w r. 1524 ks. Marcina Lwówka, magistra nauk wyzw.;
Wojciecha ze Stobnicy 1563 г., rektora; Wojciecha z Sandecza
1583, kantora; najczęściej tytułują ich dyrektorami i bakała-
rzami. W początkach XVIII stulecia kapituła porucza tę szkół-
kę pijarom; w r. 1738, znalazłszy wykład ich gramatyki poży-
tecznym, kapituła dopłaca im 200 złp. rocznie, prosząc, by
1 nadal tego programu się trzymali. Szkółka śpiewaków, czyli
psałterzystów uposażona była przez Witolda nadaniem z lnu-
menia,. pozostawała pod kierunkiem specjalnie najmowa-
nych kantorów. W XVIII wieku kapituła, idąc w ślady je-
zuitów świętojańskich, przyłączyła do niej bursę muzyków
katedralnych, i umieściła ich przy bursie ambrozjańskiej,
na Skopówce; a w r. 1837 wymurowała dla nich dom przy
ulicy Rochitańskiej, czyli Domłynowej, dziś Oranżeryjnej').
Na szkołę śpiewaków król Aleksander w r. 1493 zapisał
2 kopy groszy litewskich na szynkach wileńskich corocznie
dla kantorji katedralnej; biskup Jan z książąt litewskich
w r. 1522 fundował prelaturę kantorję; biskup Abraham
Wojna dodał 400 złp. rocznej intraty z kamienicy Stęplow-
skiej; prałat Wojciech Zabiński legował na Czabiszkach
12000 złp. na bursę śpiewaków. Wszystkie fundusze wyno-
siły w r. 1727 złp. 27000, opartych na dobrach: Sory, Ra-

») Kościół Zamkowy cz. I ł II. Acta 1610. 163.4 r.
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szewo, Horwol i Łyntupy. Funduszami zarządzał do r. 1842
prałat kantor1). 2) Katedralna muzyka, uposażona w r. 1628
przez biskupa Wołłowicza, który na ten cel przeznaczył
400 złp. na młynie wileńskim corocznie, a potem na jej
utrzymanie biskupi dawali 3/4) a kapituła V4 kosztów, z cza-
sem przybyły inne legaty. W końcu XVIII wieku fundusze
wynosiły 18000 złp. legowanych na Żyrmunach Radziwiłłow-
skich. W r. 1815 marszałek Przeciszewski legował 3000 rubli
na Smorgoniach, należących do Przezdzieckich. Po przejściu
tych funduszów do skarbu w r. 1842 rząd wypłaca rocznie
na utrzymanie muzyki i psałterzystów 2100 rb., oprócz tego
muzykusi i śpiewacy mają dom katedralny na mieszkanie 2).
3) Dziady katedralne, było ich przy katedrze 12. Na ich utrzy-
manie legował niewiadomy dobroczyńca 10000 złp., kanonik
zaś Józef Wołłowicz 250 zł. czerw, i 300 talarów, oparte na
Żyrmunach3). 4) Fundacje dla ubogich panien, kanonik Bej-
nart oraz inni legowali na ten cel 1000 zł., z tej sumy 80 złp.
procentu corocznego wypłacała kapituła do r. 1790, potem
oddała ten fundusz pp. maryawitkom4). 5) Jałmużny dla ubogich,
towarzyszących św. Wiatykowi. Kanonik Żagiel ofiarował
na to 500 złp. 0 innych funduszach ob. Szpitale. Księga fun-
duszów z r. 1812 wykazuje, iż kościół katedralny miał na
swe utrzymanie po odejściu olbrzymich dóbr: Ihumenia,
Strzeszyna i stołowych biskupich, z górą 20000 rb. rocznie,
nie licząc dochodów kaplicy św. Kazimierza. Wszystkie do-
bra funduszowe i legaty w r. 1842 przeszły do skarbu, za-
równo jak kapitulne, tak katedralne i kapliczne. Rząd
asygnuje na utrzymanie katedry 2120 rb. i na trzech
wikarjuszów po 120 rb. rocznie; przytem kościół kate-
dralny posiada kilka domów beneficjalnych, między nimi
były alumnat papieski, dom dla muzyków i wikarjuszów
katedralnych B).

Uroczystości. Kościół katedralny w ciągu wieków ubie-
głych rozbrzmiewał dzień i noc od pieśni i modłów poboż-
nych. Rozpoczynano je wczesnym rankiem, kończono późno
wieczorem. Liczne kaplice, probostwa, altarje katedralne
miały swych kapłanów, odprawiających nabożeństwa i ubo-
gich dziadów i żaków, odmawiających Litanje i śpiewających
Godzinki.Od roku 1557 wczasach reformacyjnych w potrzebach
Kościoła, ojczyzny i króla wprowadzają się uroczyste modły

») Acta cap. s) Acta od XIV—LVI t. Narbut, Dzieje Nar. Iii t. XX,
str. 480. 3) Acta z r. 1811—1814. ') Acta z r. 1806 i 1849. Wizyty я г. 1818
ł 1830. ej Do drfejów katedry służyć mogą: Narbut, Dzieje Narodu litew-
skiego t. VI i Pomniejsze pisma historycme; Wizerunki, poczet nowy 2,
t. Xlii i XIV; Kraszewski, Wilno II; Przyałgowski, Żywoty biskupów wi-
leńskich; Archiwum konsystor. Zahorski, Katedra Wileńska, Wilno 1904;
Kurcze wski, Kościół Zamkowy.

21
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suplikacyjne coram Sanctissimo; 1598 r. nakazano je za po-
myślną podróż króla Zygmunta III do Szwecji. W XVII wie-
ku, gdy wzrastały klęski i potrzeby, suplikacje weszły nie-
mal w codzienny zwyczaj, zalecano je na całe tygodnie
i miesiące. Śpiewali je wikarjusze klęcząc i czasem krzyżem
leżąc na mszach rannych, śpiewał lud w całej djecezji
w niedziele, w czasie sumy po kazaniu. Odbywano uroczyste
procesje zakonne do kaplicy św. Kazimierza piątkami, przez
kilka tygodni. W r. 1672, w grudniu, ogłoszono nabożeństwo
jubileuszowe, według zalecenia Klemensa X papieża, na upro-
szenie pomocy Bożej dla Polski i połączonych z nią pro-
wincji. Kapituła od siebie zaleciła uroczyste w tym czasie,
przez dwa tygodnie procesje z kościoła katedralnego, z udzia
łem wszystkiego duchowieństwa wileńskiego: we środy do
kościoła św, Jana, w piątki do św. Ducha i suplikacje w ka-
tedrze codzień przez cały czas wojny, po mszy rannej.
W następnym roku w tejże intencji była procesja cum S-mo
w uroczystość Imienia Maryi ze stacjami na placu przed
kościołem św. Kazimierza, u karmelitów, u św. Ducha
i św. Jana1). Wielkie zaiste niebezpieczeństwo przebywała
w owe czasy Polska, ale i wielkie święciła tryumfy, bo
wiara i modlitwa ożywiała serca cierpiących i zwycięzców.
Do tegoż czasu odnieść wypada początek 40-godzinnego na-
bożeństwa, coraz więcej rozpowszechniającego się w naszym
kraju. Biskup Brzostowski w liście pasterskim 1710 r. dał
wskazówki do należytego obchodzenia. W r. 1730 biskup
Zieńkowicz opublikował bullę: Clementina — o porządku odpra-
wiania tego nabożeństwa po kościołach, a w r. 1766 biskup
Massalski ogłosił ją ponownie, uzupełniając wskazówkami
stosownemi do czasu i miejsca. W następnym roku otrzy-
mał pozwolenie od Stolicy Apostolskiej na urządzenie usta-
wicznego 40 godzinnego nabożeństwa w naszej djecezji ko-
lejno po wszystkich kościołach, gdy się kończy w jednym,
zaczyna się w drugim. Przewrót w kraju stanął temu na
przeszkodzie. Po zaborze kraju akta milczą o tem nabożeń-
stwie. Dopiero w r. 1822 d. i marca czytamy tam, iż arcy-
biskup Siestrzencewicz pozwolił na obchodzenie 40 godzin-
nego nabożeństwa w katedrze po uroczystości, św. Kazimie-
rza, która w dawnych latach była obchodzona przez całą
oktawę z wotywami, nieszporami i muzyką. Biskup Kłągie-
wicz w r. 1833 — wydał okólnik, zalecający nabożeństwo
40 godzinne i wskazujący jego porządek. Jako zabytek
dawnej pobożności obchodzą się w katedrze po dziś dzień
następujące uroczystości katedralne: 1) św. Kazimierza
z 40-to godzinnem nabożeństwem 4 marca; dawniej podczas

') Acta cap. t. XVI.



— 163 —

tego nabożeństwa z kościołów klasztornych wileńskich szły
do katedry po 2 procesje dziennie; 2) św. Marka z proce-
sją do Franciszkanów; 8) Dni krzyżowe z procesją do trzech
kościołów: w poniedziałek do św. Ducha, we wtorek do św.
Jana, w środę do Bernardynów i św. Michała; 4) św. Stanisława;
5) Boże Ciało z procesją cum SS-nio przez miasto; ołtarze
były: I-y przy kościele katedralnym w portyku, Il-gi przy
kościele św. Jana, III-ci przy domu Poznańskiego (byłym
trybunalskim) i IV-ty przy domu Żagiela, obok kościoła św.
Krzyża. 5) Imienia Maryi w niedzielę po Narodzeniu, z pro-
cesją do Bernardynów. W r. 1747 kazano wydrukować ponow-
nie officjum o Imieniu Maryi, a także i św. Jerzego, do od-
mawiania w całej djecezji (Akta t. 27). Procesje od r. 1864
ustały; wznowiono je w krzyżowe dni i w dzień Bożego
Ciała od r. 1906; 6) św. Władysława; 7) Przeniesienie zwłok
św. Kazimierza i św. Stanisława; 8) Imienia Maryi i 9) Po-
święcenia kościoła. Mniejsze: 1) św. Jana Nepomucena 16 maja,
wprowadzona za przykładem kapituły praskiej w r. 1724;
2) św. Józefata B. M. 26 września я procesją; 3) Dziękczynne
nabożeństwo za zwycięstwo, odniesione przez Chodkiewicza
1620 r. pod Chocimem nad Turkami 10 października z pro-
cesją do kościoła św. Kazimierza ').

XVI.

Kościoły i kaplice wileńskie.

1) Św. Mikołaja, założony za Giedymina około 1321 r.
dla kupców katolików, drewniany; w końcu XIV w. chylił się
ku upadkowi; około r. 1400 na miejscu starego założony mu-
rowany, przez wojewodę trockiego Hawnula v. Jewno, po-
święcony w r. 1440; konsekrowany 1514 г.; dziś jest filią św.
Jana 2). 2) Św. Krzyža, r. L323 d. 26 maja listem urzędowym
wzywał Giedymin franciszkanów z miast hanzeatyckich Lu-
beki i Rostoku, by przybyli do Wilna, zapewniając, iż ma
dla nich kościół zbuflowany w Wilnie i Nowogródku. Czy
to był kościół św. Mikołaja, czy może była jakaś świątynia
na tętn miejscu, gdzie dziś kościół św. Krzyża, niewiadome
Zato pewnem jest, iż, gdy Gasztold, ulubieniec Olgierda,
żonaty z polką Buczacką, gorliwy apostoł katolickiej wiary
na Litwie, w r. 1864 sprowadził 14 franciszkanów do Wilna,

') Arch, katedr. Wypisy Herburta o Uroczystościach wszystkich ko-
ściołów wileńskich.

") Narbut Pomniejsze pisma histor. str. 179. Jan se Śliwina, Pr«e-
chadzki po Wilnie etr. 88. Kirkor .„Живописная Poeci»". Вильно.
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oddał im dom swój z ogrodem, gdzie dziś kościół bonifra-
terski. Gdy zaś w r. 1366 franciszkanie ci w czasie nie-
obecności Gasztolda zostali zamordowani przez pogan (7 ścięto,
a 7 wywleczono na góry, przybito do krzyża i zrzucono do
Wilenkj), Gasztold, ukarawszy złoczyńców, sprowadził po raz
drugi franciszkanów, dodał im plac swój na Winkrach
i zbudował kościół P. Maryi na Piaskach. Na miejscu męczeń-
stwa franciszkanów i pierwotnej osady, zbudowano w tym-
że czasie kościół św. Krzyża, który spłonął w r. 1524. Biskup,
książę Olszański, odbudował małe oratorjum w r. 1543; ka-
pituła restauruje je w r. 1598, biskup Abraham Wojna w r.
1635 oddał je bonifratrom, którzy obok oratorjum zbudo-
wali dzisiejszy kościółek, dawne zaś oratorjum zamienili na
celkę, dziś pod mieszkaniem proboszcza. Przy tym kościele
był szpital bonifraterski, którym bracia zarządzali do roku
1843 0- .

3) Sw. Marcina, założony przez Jagiełłę w r. 1387 na
miejscu pogańskiej świątyni, na wyższym zamku od strony
Łysej góry, runął w wieku XV. O założeniu i następnie
ruinie tego kościoła Stryjkowski powiada: „fundował też
król Jagiełło i zbudował kościół św. Marcina na zamku wyż-
szym wileńskim, który także prebendą i nadaniem słusznym
opatrzył; dziś jako widzimy zniszczał i upadł; tylko znaki
od Łysej góry malowanego budowania i rozwalonych skle-
pów stoją, — w końcu dodaje: „Quaeque prius sanctos coge-
bat curia patres; serpentum facta est alituumque domus; ple-
naque tot passim generosis atria ceris: ipsa sua tandem
subruta mole jacent: Calcanturque olim sacris onerata tro-
pheis: limina distractos et tegit herba deos. Tot decora arti-
ficuumque manus; tot nota sepulchra: tot pios cineres una
ruina premit..." Były to widać pierwsze ruiny świątyni Pań-
skiej na Litwie, iż tak głęboko poruszyły kronikarza 3).

4) Sw. Anny (niemieckiej kongregacji) założony przez
Annę, żonę Witolda w r. 1392; budował niėmiec Puhrbach 8).
Od czasu założenia było przy nim probostwo, które posiadał
jeden z kanoników kapituły wileńskiej; gdy w r. 1469 przy-
szli bernardyni do Wilna, pobudowali przy tym kościele
swój kościół i klasztor z drzewa; budowy te w r. 1475 zgo-
rzały i mocno uszkodziły kościół św. Anny; stał przeto ten
kościół bez dachu i sklepienia do r. 1507, w którym bractwo

«) Acta cap. 1598 r. Narbut, Dzieje Nar. lit. t. IV i V. Dzieje Dobro-
czynności. Rocz. I, str. 565 i III, str. 206. Wizyta z r. 1818.

a) Stryjkowski. Kronika ks. II, str. 80. 8) BaMski, Hiatorja m. Wilna,
t. II. Narbut. Pisma pomn. str. 115—133. Ksiqga arcybr. arch, koneyst.
Dwutygodnik djecez&lny 1910 r. N. 4, 5 i 6 Zahorski, Katedra wileńska
str. 18, 134, 142.
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niemieckie św. Marcina wzięło go w posiadanie i należycie
odnowiło, potem hojnie uposażyła go Elżbieta, żona Zygmunta
Augusta. Od r. 1502 wprowadzono tu arcybractwo św. Anny.
Ofiary Anny Jagiellonki, żony Batorego, pozwoliły ten kościół
odrestaurować. Tu w roku 1550 Jan Winkler, reformator, głosił
błędy Lutra. W r. 1593 Niemców, zarażonych luteranizmem
rozpędzono, zabroniono mówić kazania, pomienione probostwo
upadło: bractwo św. Marcina przeniosło się do kościoła św.
Trójcy, a potem do kościoła św. Ignacego; kościół św. Anny
oddano bernardynom i przez nich został wyrestaurowanym.
Uległ pożodze w r. 1794 i zrabowanym był w r. 1812. Obec-
nie jest parafjalnym dla cudzoziemców — parafjan 990; przy
nim bractwo św. Marcina, fundusze w rozporządzeniu po-
bernardyńskiego proboszcza. Gruntownie odnowiony w r. 1908
przez ks. Jana Łaboka. Baliński założenie murowanego
kościoła przenosi na czasy Zygmunta Augusta. Przenosząc
budowę tego kościoła i założenie jego na połowę XVI w.,
niektórzy są zdania tego, iż pod kościołem św. Anny należy
rozumieć kaplicę w Zamku stojącą od północy katedry na-
przeciw jej drzwi bocznych, odbudowaną przez Zygmunta
Augusta, a zrujnowaną w XVII wieku. Jednakże, jak utrzy-
muje Narbiit, kościół ten zupełnie w innem stał miejscu,
co potwierdza i księga arcybractwa św. Anny, mówiąc o ko-
ściele tym i bractwie, istniejącym już 1507 roku przy ko-
ściele bernardyńskim.

. 5) 8w. Jana Chrzciciela i Ewangielisty, arehipresbyter-
jalny i parafjalny, 1 klasy, parafian 7,200. Założony w 1387 г.;
funduszem ziemskim w starostwie rakanciskim opatrzony
przez Jagiełłę. W r. 1426 kosztem publicznym zmurowany
i w następnym roku został konsekrowany. Dochody należały
częścią do proboszcza, częścią do bractwa św. Jana, z obo-
wiązkiem utrzymywania kościoła; ugoda co do fabryki ko-
ścioła między proboszczem Rojanem a obywatelami (składa-
jącymi bractwo św. Jana) aprobowana w r. 1521 przez Zy-
gmunta 1; w r. 1513 założono przy tym kościele szkołę pa-
rafjalną. W r. 1519 Papież Leon X nadał kościołowi tytuł
archipresbiterjalnego, a proboszczom—archipresbiterówz pra-
wem używania dalmucii—na wieczne czasy *). W r. 1571 bi-
skup Protasewicz nadaje kościołowi dobra Elnokumpie, Pu-
zyryszki, Puchańce i Rudominę i oddaje na własność jezui-
tom na mocy zezwolenia Stolicy Apostolskiej, a w r. 1581
kapituła ustępuje jezuitom praw kolatorskich, co do miano-
wania wiecznych, wikarjuszów; Stolica Apostolska to po-
twierdza. Obywatele z początku się opierali, jednakże dekre-
tem asesorskim z roku 1654 usunięci zostali od wszelkiego

') Lib. privileg. eccl. oath, pars II.
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współudziału w zarządzie i funduszach kościelnych. Po ka-
sacie jezuitów, magistrat wileński rychło skorzystał z praw
swoich dawnych, zabierając kufry z kaplicy Bożego Ciała.
Zostawszy gospodarzami kościoła świętojańskiego, jezuici
nie żałowali kosztów na jego ozdobienie.

Wizyta z r. 1784 w ogólnym zarysie tak opisuje wnę-
trze kościoła. Ambona murowana, zewnątrz falszmarmuro-
wana, około niej 4 ewangielistów z gipsu wyrobionych, nad
nią' zaś kapitel takoż falszmarmurowany z statuą św. Jana
Chrzciciela stojącą, i z 6 aniołkami około niej z gipsu wy-
robionymi. Środek kościoła wspiera 14 filarów, z których
9 falszmarmurowanych z gipsatūrą i kapitelami niepozłaca-
nymi, innych 5 bez żadnej ozdoby. Pilastrów przy ścianach
kościoła falszmarmurowanych z gipsatūrą wyzłacaną 12, nie-
pozłacaną 4; konfesjonałów snycerskiej i stolarskiej roboty
przy ścianach i filarach 15; kościół zamyka w sobie ołta-
rzów falszmarmurowaDych 22, to jest: ołtarz św. Anny, Pana
Jezusa Ukrzyżowanego, P. M. Bolesnej, św. Ignacego, św.
Franciszka Ksawerego, św. Kazimierza, św. Józefa, św. Trójcy,
św. Michała, śś. Piotra i Pawła apostołów, P. M. Ruskiej zwa-
nej, P. M. Ubogich, Obrzezania P. Jezusa, św. Onufrego, św.
Alojzego, św. Szczepana, św. Tadeusza, św. Hieronima, Bo-
skiej Opatrzności, św. Katarzyny, św. Jana Nepomucena
i Loretto, do którego wschody z obu stron ołtarza muro-
wane; sklepienie kościelne na czerwonym dnie malowano
sztuką włoską, wyrażającą żywot św. Jana Chrzciciela i Ewan-
gielisty. Prześwietna Kada Uniwersytecka, oczyszczając fa-
kultet teologiczny od naleciałości średniowiecznych i jezui-
ckiej ciemnoty, liczyła sobie za obowiązek oczyścić też i ко-'
sciół z pamiątek i ozdób ciemnej przeszłości. Po prostu bio-
rąc się do rzeczy usunęła 1826 roku ze środkowej nawy
wszystkie ołtarze, pozostawiając je tylko około prezbiterium;
usunęła też i ambonę, lękając się widać ducha Skargi, i po-
stawiła na to miejsce kojec drewniany, a po freskach i falsz-
raarmurach włoskich, hołdując aspiracjom ojczystym, pocią-
gnęła swojskiem wapnem. Chyba komentarza nie potrzeba.
Pamiątką wspaniałości dawnej zostały jeszcze falszmarmu-
rowe filary w prezbjterjum.

Kaplice w kościele św. Jana ').
a) Bożego Ciała, przy niej arcybractwo Bożego Ciała, za-

prowadzone w r. 1573 na mocy bulli z r. 1539; do tego arcy-
bractwa przyłączył Skarga bractwo Miłosierdzia i Mons pieta-
tis. Kaplicę zrujnowaną po kasacie jezuitów odnowił w r. 1768
Ogiński, wojewoda trocki, jego potomkowie podtrzymują ją
i po dziś dzień.

') Wiadomości z r. 1784 arch, konsyst.
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b) Niepokalanego Poesęcia, obok poprzedniej, inaczej św.
Antoniego, fundacja niewiadoma, utrzymuje ją cech kra-
wiecki. Dziś się nazywa kaplicą M. B. Dobrej Rady.

c) Aniołów Stróżów, dziś św. Anny, fundacja niewiadoma,
utrzymuje ją cech szewcki. Dawniej, za czasów akademic-
kich była studencką minimae congregationis. Godny widzenia
ołtarz Ukrzyżowanego Chrystusa Pana, snycerskiej roboty.

d) Św. Stanisława Kostki, dziś Pocieszenia Matki Boskiej;
umieszczono w niej obrazy i ołtarze skasowanego kościoła
augustjańskiego. Kaplica ta hojnie była uposażoną przez
Wierzbickich, nadających dobra Błonie i 2000 złp. na Bohda-
nowie i przez Kościałkowskich, którzy legowali kamienicę,
sprzedaną potem przez jezuitów na reparację tej kaplicy;
majątek zabrała Komisja Edukacyjna; kaplica ta należała
do studentów congregationis mediae.

e) Zwiastowania, z przeciwnej strony, przy wielkim ołta-
rzu, należała do studentów congregationis maximae; budo-
wana razem z kościołem, należała do niej kamienica, którą
sprzedała Komisja Edukacyjna, w r. 1818 była zrujnowana.
Dziś na skład obrócona.

f) V/ tejże linji św. Kośmy i Damjana, fundacja Piasec-
kich z r. 1500, należała do contubernium chirurgo-medycz-
nego, utrzymywała się kosztem „cyrulików". Obecnie tu oł-
tarz Matki Boskiej Anielskiej.

g) Św. Barbary, obok kaplicy poprzedniej, fundacja nie-
wiadoma, utrzymywała się kosztem cechu złotników.

Oprócz proboszcza i komendarza przy kościele św. Ja-
na było niegdyś 6 rnansjonarzy i zakrystjan kapłan1).

6) Kościół Franciszkański, fundacja Gasztolda z roku
1366, pierwotnie był drewniany, potem murowany na Pias-
kach i pokonsekrowany pod tytułem Wniebowzięcia P. M.
w r. 1421; kiedy w r. 1533 spłonął, odbudowano go na nowo.
W r. 1737 jak i 1748 wiele ucierpiał od pożarów; poczem
odbudowany i poświęcony został w r. 1764; zamknięty w r.
1864. Dziś służy za archiwum sądowe, klasztor zaś obrócono
na lombard i przytułki dobroczynne. Gotycka wieża została
zbitą w r. 1864. Przy kościele był słup, a od roku 1708 ka-
pliczka na miejscu zabitych przez Tatarów franciszkanów,
zbudowana przez Suzina Michała, koniusz. brzeskiego, zrujno-
wana przez Francuzów 1812 г., odnowiona i poświęcona w r.
1819, a po kasacie klasztoru odnowiona w 1904 r.3).

') Acta cap. t. II, VIII—XIV. Wizyta jeneralna kościoła Świętojańskiego
z r. 1784 arch, konsyst. oraz wkyty r. 1. 1818 r. 1830. Baliński. Historja
m. Wilna.

s) Wizyty klasztorów г r. 1782 i 1818 w »rch. konsyst. z r. 1828
i 1859 w wileń. bibljoteee publicznej.
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7) Dominikański, pod tytułem św. Ducha, parafjalny,
2 klasy, parafjan 5360, założony około roku 1441 przez Kazi-
mierza Jagiellończyka, był początkowo parafjalnym. Po obję-
ciu go przez dominikanów, wprowadzonych do zbudowanego
tuż klasztoru w r. 1501 przez Aleksandra Jagiellończyka, pa-
rafję przyłączono do św. Jana. Dzisiejszy kościół założony
w roku 1679 przez przeora Wojniłłowicza i konsekrowany
w r. 1688 przez biskupa Brzostowskiego, częstym ulegał po-
żarom; odnowiony gruntownie w r. 1897 kosztem proboszcza
ks. Antoniego Daniszewskiego przez artystów z Tyrolu. Za-
chowują się tu portrety Aleksandra Jagiellończyka i pro-
boszcza Korczaka, a także i sklepy godne widzenia. Domini-
kanie ustąpili w r. 1844, klasztor w części obrócono na ple-
banję, większa część przeszła do magistratu. Kościół od r.
1845 znowu zaliczono do parafjalnych.1).

8) Bernardyński, pod wezwaniem św. Franciszka Sera-
fickiego. 2 klasy, paraljalny, parafjan 10860, założony w roku
1492 przez Kazimierza Jagiellończyka drewniany, a w r. 1500
za Aleksandra Jagiellończyka z ofiar składkowych i fundu-
szów Mikołaja Radziwiłła zaczęto murowany; ukończony zo-
stał i konsekrowany dopiero w r. 1677. W 1794 r. uległ po-
żarowi, podniesiony z gruzów przez bernardynów; odnowiony
w r. 1900. Godne widzenia dębowe ołtarze, skarbiec, zakry-
stja, gotycka wieżyczka i nagrobki. Przy kościele kaplica
„Scalae Christi", fundował ją Józef Mitkiewicz w r. 1617,
odnowiona w r. 1820. Była też olbrzymia, acz niegustowna
dzwonnica, zbito ją w r. 1865. Od r. 1814 przeniesiona zo-
stała do tego kościoła parafja Zarzeczna. Bernardyni ustąpili
w r. 1864. Klasztor obrócony na koszary %

9) Śto. Barbary, przy dolnym zamku naprzeciw bocz-
nych drzwi katedralnych od północy, założony przez Zy-
gmunta Augusta, na miejscu kaplicy św. Anny,—runął w XVII
wieku, cegły użyto na reparację katedry3).

10) Św. Trójcy, założony w r.1536 był probostwem świec-
kiem; od r. 1570 po zbudowaniu szpitala oddany dominika-
nom; gdy w XVIII wieku dominikanie zrzekli się kierownic-
twa, przeszedł pod zarząd magistratu i znowu utworzone
zostało probostwo. Po przeniesieniu zaś szpitala do św. Ja-
kóba do r. 1807 liczył się parafjalnym, potem stał pusty do
r. 1821, w którym został obrócony na cerkiew Zwiastowa-
nia •*).

l) Wizyta z r. 1817 arch, konsyst. i wizyto z r. 1823 w publ. bibljot.
*) Wizyta z r. 1782 arch, kona., 1828 w publ. bibljot. Kronika ber-

nardyńska arch, miejscowe. 3) Acta t. XIV 4). Dzieje Dobroczynności
R. IV, str. 162 i nastqpn. Korespondencja z r. 1807, lit. A, areb. konsyst.
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11) Św. Marji Magdaleny. Założony przez kanonika
Marcina z Dusznik 1514 roku; stał niedaleko kościoła
św7 Krzyża, przy bramie zwanej Mokrą. Dom proboszczowski
był na Skopówce; przy kościele by] szpital, który spłonął
z kościołem w r. 1748; potem kościół odnowiony stał do r.
1818, w którym został zbity; nabożeństwo przeniesiono do
kaplicy katedralnej, plac zamieniono na miejsce ćwiczeń woj-
skowych *).

12) Św. Michała. Założony przez Lwa Sapiehę w roku
1594 z klasztorem; poświęcony w r. 1596. W r. 1655 został
zrabowany i zniszczony; odnowił go w r. 1661 Paweł Sapieha.
Zamknięty w r. 1885; w r. 1903 wrócony Sapiehom, jako kap-
lica grobowa, w r. 1912 oddany ku czci publicznej. W tym
kościele cudowny obraz Matki Boskiej. Na froncie kościoła
archaniołowie, do których strzelali kalwini. Prawo patronatu
przez Sapiehę przela.no na kapitułę wileńską w r. 1599 2).

13) Sw. Piotra i Pawła, parafjalny, 2 klasy, 6830 para-
fjan. Założenie jego odnoszą do czasów Gasztoldowskich.
Gdy chylił się do upadku, biskup Tabor odrestaurował i zao-
patrzył funduszami. Po pożarze, za biskupa Benedykta Woj-
ny, kapituła wileńska wzięła pod opiekę parafję, a biskup
w r. 1609 naznaczył proboszcza Korkonosa, który odbudo-
wał kościół z ofiar. Po jego śmierci biskup Wołłowicz w r.
1625 osadził przy kościele kanoników laterańskich. W r.
1668 wojewoda wileński Michał Kazimierz Pac, mąż wielkiej
pobożności, poruszony ubóstwem Antokolskiego kościoła i po-
stacią Chrystusa ukrzyżowanego, założył fundamenty pod ni-
niejszy kościół. Nie szczędząc kosztów chciał godny Chry-
stusowi wystawić przybytek; sprowadził więc z Włoch mi-
strzów i majstrów biegłych. Architekt Jan Caor nakreślił
plan, Fridgianus Luceński założył fundamenty, Piotr Peretti
ozdobił wnętrze kościoła gipsowemi postaciami ludzkiemi,
a Jan Galii takiemiż kwiatami i arabeskami, Marcin de Alto
Monte—freskami. W roku 1682 kościół ukończono, inkrustacja
trwała 11 lat; sprowadzeni znawcy nazwali ten kościół cu-
dem świata, porównywali go ze świątynią Djany efeskiej.
Konsekrowany 1701 r. przez biskupa Brzostowskiego. Gdy
w przeszłym wieku gipsatury częściowo uległy zniszczeniu,
a ściany zeszpecone zostały jaskrawą polichromją, Piotr Lego,
obywatel wileński, ofiarował Ю000 rubli. Z tym funduszem
komitet złożony z członków kapituły, architektów i obywa-
teli m. Wilna, z woli biskupa Zwierowicza i ofiarodawcy, w roku
1901 rozpoczął odnowienie gipsatur przez majstrów i arty-

*) Aota t. XXX. s) Acta cap. t. VII; Koron», czyli relacja o cadow-
nym obrazie N. M. P. św. Michalekiej etc. Supraśl 1751 r. U bassyljaiKSw.

22



— 170 —

stów miejscowych, oraz wezwanych z Krakowa i doprowa-
dził aż do dolnej kondygnacji. Po wyczerpaniu funduszów
resztę dokończono ze składek, pod dozorem miejscowego pro-
boszcza kan. later. Franciszka Zawadzkiego w r. 1903. Kano-
nicylateraneńscy ustąpili w r. 1864; klasztor zabrano na koszary.
Przy kościele znajduje się archiwum zakonne, zawierające
dokumenty, tyczące się zakonu i kościoła1). Kaplica Kojrany.

14) Św. Stefana, założony około 1600 roku przez jezuitę Wy-
sockiego, murowany; przedtem miał tu być drewniany. Obok
kościoła Wysocki założył szpital, odnowiony przez Wierz-
bickich. Biskup Brzostowski w r. 1715 poruczył ten szpital
Rochitom. Gdy kościół nie miał funduszów, biskup Zieńko-
wicz w r. 1784 przyłączył do niego Zarzeczną parafję. W r.
1821, gdy proboszcz Nowicki zrezygnował z probostwa, zo-
stawiając sobie prawo rezydenta na dożywociu przy tym ko-
ściele, kościół oddany został pp. maryawitkom, a paraf ja przy-
łączona do Wszystkich Świętych. Odnowiony w r. 1898 2).

15) Św. Józefa i Nikodema, założony ze składek trzech
stanów: duchownego, szlacheckiego i obywatelskiego w roku
1625, przez biskupa Wołłowicza i jezuitów. Kilkakrotnie ule-
gał pożarom; biskup Zieńkowicz odnowił go gruntownie i fun-
dował przy tym kościele altarję, z obowiązkiem odprawia-
nia po 2 msze św. tygodniowo: jedną za duszę swoją, a drugą
pro animabus suffragio carentibus; altarję tę przyłączono po-
tem do św. Stefana. Liczył się parafjalnym; przy nim był
szpital i szkoła, upadł w końcu XVIII w. 3).

16) Św. Kazimierza, z kolegjum jezuickiem założony w r.
1604 dnia 12 maja przez Władysława IV, biskupa Benedykta
Wojnę i Lwa Sapiehę; arcydzieło struktury XVII i XVIII w.,
zeszpecony przeróbkami po kasacie. Kilkakrotnie ulegał po-
żarom i zawsze był hojną ręką odnawiany. Po usunięciu je-
zuitów, kościół był pod zarządem kanoników regularnych od
Pokuty do 1812 г.; od r. 1799 był parafjalnyra. Odnowiony,
od r. 1815 zostawał pod zarządem ks.ks. misjonarzy; skaso-
wany w r. 1832 i obrócony na cerkiew. Kolegjum po usu-
nięciu jezuitów przeznaczono na mieszkanie dla ks.ks. eme-
rytów, w r. 1798 obrócono na koszary *).

17) Św. Ignacego, założony w r. 1622 przez biskupa Woł-
łowicza; konsekrowany w r. 1647, odznaczał się freskami Dan-
kiersa. Przy nim klasztor jezuitów z nowicjatem; przez nie-

«) Wizyty z r. 1818 - 1824 ar. kon. i miejscowe. a) Wizy I у z г. 1828
i 1&30. Dzieje Dobroczyn. R. 1, str. 17-37. s) Acta t. XXV, XXIX, XXX.
Wizyta z r. 1798. ł) Aota cap. t. VIII r. 1604 i t. XXIX r. 1755, str. 624.
Wizyty z r. 1818—1833. Lustracja kościoła Jw. Kazimierza z r. 1774—arch,
konsyst., tamże list pasterski fcStrojnowskiego z r. 1815 dnia 29 lutego.
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jaki czas przy tym kościele miało przytułek bractwo św.
Marcina. Po kasacie jezuitów klasztor i kościół oddano na
semfnarjum djecezalne. W r. 1798 kościół zamknięto i obró-
cono go jak i klasztor na koszary; dzisiaj w kościele prze-
robionym ^mieści się klub oficerski ').

18) Św. Teresy, parafjalny, 3 klasy, parafjan 9767 z kla-
sztorem karmelitów bosych, założony w r. 1626 przez Krzy-
sztofa Paca i Stefana Dubowicza. Konsekrowany 1652 roku
przez biskupa Jerzego Tyszkiewicza. Po ustąpieniu karme-
litów w r. 1844 klasztor obrócono na użytek prawosławnego
duchowieństwa. Przy tym kościele nad bramą Ostrą w ka-
plicy obrus cudowny Matki Boskiej Ostrobramskiej. W 1773 r.
papież Klemens XIV kaplicę uznał jako publiczną i tegoż
roku ustanowiono przy niej bractwo Opieki Najświętszej
Maryi Panny 2).

19) Św. Teresy, za Wilją na Rybakach z klasztorem dre-
wnianym karmelitów bosych, założonym w r. 1739 przez
Marcjana i Tadeusza Ogińskich. Kościół założony w r. 1702
przez Karmelitów, murowany, skasowany z klasztorem w r.
1832; wkrótce podmyty przez Wilję runął 3).

20) Św. Józefa z klasztorem pp. karmelitanek bosych,
założony w r. 1638 przez Stefana Paca, podkanclerzego litew-
skiego, konsekrowany przez biskupa Brzostowskiego; w r.
1875 zbity, plac obrócony był na rynek — tołkuczkę *).

21) Św. Apostołów Filipa i obu Jakóbów, parafjalny, 3 klasy,
parafjan 10000, założony w r. 1642 z małym klasztorem,
drewniany, przez Jerzego Chreptowicza, kasztelana smo-
leńskiego i poruczony dominikanom, aby na miejscowym Łu-
kiskim cmentarzu darmo grzebali ubogich. Chreptowicz po-
ruszony widokiem ubogich, grzebiących się bez posługi du-
chownej na cmentarzu Łukiskim, zbudował tam kościół i kla-
sztor drewniany i zabezpieczył go legatem na 20000 na ma-
jątku Ostrowiu. Biskup Abraham Wojna uczynił parafjal-
nym. Spalony z klasztorem w czasie najścia Moskwy 1655 г.,
odbudowany drewniany 1684 r. Murowany zbudowany 1690 r.
Konsekrowany przez biskupa Brzostowskiego. Dominikanie
ustąpili w r. 1844; odnawiany był w r. 1841 i 1892 s). Przy
tym kościele cudowny obraz N. M. P. Miłosierdzia, przez do-
minikanów z Sejn sprowadzony w r. 1684, uroczyście przez
biskupa Brzostowskiego ogłoszony jako cudowny r. 1688. W pa-
rafji św. Jakóba, na Pohulance, przy Trockiej bramie, stoi staro-

') Kirkor. Przewodnik po Wilnie. s) O tym obrazie pisał o. ffllarjon
Relacjf} 1761, przedruk. 1828 r. Bielińska. Kilka słów o obrazie N. M. P.
Ostrobramskiej, Kraków 1892 r. Wizyty г r. 1820 i 1828. ») Wissyta в г. 1818
arch. kone. *) Wizyto 1820 r. 6) Wizyty ss r. 1818 i 18S4.
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żytny pomnik św. Jacka, odnowiony gruntownie wr. 1901, przy-
tem, zamiast drewnianej, postawiono statuę z miedzi kutej ')•

22) Św. Bartłomieja, parafjalny do r. 1814 z klasztorem
kanoników regularnych od Pokuty do r. 1835, założony przez
Jakóba Załomaja z żoną w r. 1644; dzisiejszy kościół zbu-
dowany w r. 1824 2).

23) Pocieszenia N. M. P., po augustjański. Na pustych
karmelickich placach, na miejscu cerkwi Kośmy i Damjana
w r. 1674 zbudowali augustjanie kapliczkę Przemienienia
Pańskiego, która się spaliła w r. 1742. Ze składek obywa-
telskich w r. 1746—1768 zbudowano murowany. Konsekrowa-
ny 1768 r. przez sufraganą Tomasza Zieńkowicza. Oprócz
obrazu M. Boskiej, były ołtarze św. Augustyna, św. Moniki
i św. Tekli; i bractwa pocieszenia i św. Tekli. Zamknięty
w r. 1852, a potem przerobiony na cerkiew. Klasztor od
r. 1807 obrócono na pomieszczenie wychowańców głów-
nego seminarjum; Augustjanie zaś umieścili się w kamie-
niczce przy ul. Sawicz3). Po kasacie kościoła klasztor obró-
cono na szkołę prawosławną.

24) P. Jezusa na Antokolu, z klasztorem ks.ks. trynita-
rzy założony w r. 1693, konsekrowany w r. 1756; fundował
go Kazimierz Sapieha, wojewoda wileński; była tu cudowna
statua Pana Jezusa Nazareńskiego, w r. 1700 z Rzymu przy-
wieziona, po zamknięciu tego kościoła i klasztoru w r. 1864
przeniesiono ją do św. Piotra; były także cenne obrazy Smu-
glewicza. Kościół dziś przerobiony na cerkiew, a klasztor
Trynitarski na koszary 4).

25) Św. Katarzyny, z klasztorem p.p. benedyktynek, fun-
dowany w r. 1622 przez Michała i Katarzynę Horodyskich,
z powodu braku funduszów podtrzymywał go biskup Wołło-
wicz z kapitułą, potem Pacówna posagiem swoim wniosła
wielki fundusz. Obecny kościół z klasztorem wzniosły zakon-
nice około r. 1692 5).

26) Św. Jerzego, pierwotnie p. t. N. P. M. Anielskiej, w
XVIII w. był parafjalnym, z klasztorem karmelitów dawnej
reguły, założony przez Mikołaja Radziwiłła w r. 1506. Od r.
1797 klasztor zamieniono na seminarjum djecezalne. Karme-
lici przeszli do Wszystkich Świętych6). Przy tym kościele ka-
plica św. Barbary, w której po urządzeniu seminarjum był
kurs, czyli aula teologiczna; w r. 1884, odnowiona i przero-
biona znowu na kaplicę p. t. Józefa Obl. N. M. P. W prze-
wodniku Gizberta mylnie powiedziano, ze dzisiaj na skład

i) Przechadzki po Wilnie Jana ze Śliw., str. 143. Kraszewski. Wilno
t. IV, str. 143. Inwentarz kość. z r. 1901. Pamiątka poświecenia pomnika
i statuy św. Jacka z r. 1843, wydanie nowe 1906 r. Wilno u Zawadzkiego.
») Wizyty 1820 — 30. ') Wizyty z r. 1818 — 1828. «) Wizyty a r. 1818.
Wizerunki t. XX. s) Wizyta z r 1818. "} Tamie z r. 1830.
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zajęta. Skład dobudowano w r. 1909 w czasie odnowienia
kościoła, do przedsionka tej kaplicy od ogrodu; kaplica
nietknięta.

27) Wszystkich Świętych, parafjalny, 1 klasy, parafjan
20000, obsługiwali go karmelici. Założony był w r. 1620 przez
sekretarza królewskiego Wojciecha Chludzińskiego, konsek-
rowany 1631 г., przez b-pa Wojnę przy kościele istniał kla-
sztor karmelitów dawnej reguły, po ustąpieniu których w r.
1885 klasztor przeszedł So zarządu „pryjutów", czyli przytuł-
ków dla dzieci. Kościół liczy się parafjalnym od r. 1810 l).
Kaplica Ponary i w Domu Serca Jezusowego.

28) Św. Rafała, parafjaJny, 3 klasy, parafjan 20000, za-
łożony przez Michała Koszczyca w r. 1703 dła jezuitów. Po
kasacie w r. 1774 oddany pijarom, w r. 1791 został paraf-
jalnym. W r. 1799 pijarzy sprzedali klasztor rządowi; w cza-
sie najścia Francuzów kościół był przez nich zamieniony na
magazyn wojskowy; potem stał pusty do r. 1824; parafja
przyłączona była do św. Jakóba. W r. 1824 oczyszczony
i 24 października poświęcony przez sufraganą Kossakow-
skiego. Przy tym kościele na górze słup z cudowną figurą
Pana Jezusa krzyż niosącego. Stał tu niegdyś św. Jan Ne-
pomucen. Od r. 1720 słup przebudowano i umieszczono po-
sąg Pana Jezusa. Na wschód od kościoła nad Wiłją cmen-
tarz zamknięty r. 1860, na nim kapliczka murowana zre-
montowana i odnowiona w r. 1903 przez kan. Ambroż. Szulca3).

29) Misjonarski, Mons Salvatons, p. t. Wniebowstąpienia Pań-
skiego, założony w r. 1695 przez Teofila Platera, Wojskiego
inflanckiego, konsekrowany w r. 1730 przez biskupa Ancutę;
przy nim klasztor, szkoły i drukarnia misjonarska. W r. 1800
utworzono parafję przyłączeniem Nikodemskiej. Zamknięty
w r. 1844, przeznaczony był na zbicie; architekci jednak ma-
jąc na względzie misterną budowę wieź i facjaty tego ko-
ścioła, który zbudowany na wyniosłej górze, jest ozdobą
Wilna, znaleźli, że zbicie jego byłoby barbarzyństwem. Stąd
z rozporządzenia cesarza Aleksandra II został oddany ducho-
wieństwu katolickiemu. W 1863 r. 9 maja ostatni misjonarze
uroczystem 40-o godzinnem nabożeństwem otworzyli go dla
użytku wiernych. Ołtarz pokonsekrował i celebrował biskup
Krasiński. Klasztor obrócono na pracownię ślusarską i szkołę,
parafję zaś przyłączono do Ostrej Bramy i do św. Jana.3).

30) Wizytkowski Serca Jezusowego, założony w r. 1717
przez króla Augusta II i biskupa Brzostowskiego. W roku
1740 wizytki założyły nowy i prosiły kapitułę wileńską o po-

ł) Wizyta z r. 1830. s) Wissyty ss r. 1828 i 1830. Praechadaki po Wilnie,
str. 138. »i Wizyty ш r. 1818 i 1828. Acta cap. 1085, i 180§. Prsegląd kato-
licki ss r. 1863, atr. 523. Wizyty 1. o. Dziennik biskupa Krasińskiego.
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moc pieniężną i furmanki z Poswola dla przywiezienia gipsu
z Rygi, czego im nie odmówiono; kościół ten ukończony
w r. 1756; konsekrowany przez biskupa Zieńkowicza. Klasz-
tor przy nim założony był przez Annę Karasiową (Dezelstową)
w r. 1694, przy nim od r. 1696—1865 był pensjonat żeński
dla 40 przeszło panien. Fundusze te następnie oddano pen-
sjonatowi rządowemu w Białymstoku. W kościele było
siedm obrazów Czechowicza. Zamknięty w r. 1865; obrócony
z klasztorem na monaster czernic г).

31) Werki p. t. Znalezienia św. Krzyża, 5 kl., paraf j an
3700, założony z klasztorem, drewniany, ze stacjami męki
Pańskiej w przyległym lesie, na wzór Jerozolimskiej Kal-
warji pobudowanymi. Fundował go biskup wileński Białłozór
w r. 1664; na urządzenie drogi. wyznaczono 7 włók ziemi,
zaś w r. 1755 nakładem Piotrowiczów, skarbników oszmiań-
skich, i z ofiar obywatelskich wymurowany został kościół
i klasztor dzisiejszy, konsekrowany przez sufraganą Toma-
sza Zieńkowicza w r. 1772 pod tytułem św. Krzyża. Od za-
łożenia do 1850 r. był pod zarządem ks.ks. dominikanów,
których tu wprowadził biskup wileński Sapieha, po ich ustą-
pieniu, jako parafjalny zostaje pod zarządem księży świec-
kich. W r. 1818 odnowiono go, ułożono wtedy pięć kondyg-
nacji kamiennych wschodów do krużganka kościelnego. Ka-
plic stacyjnych obecnie liczy się 35 z nich 19 murowanych,
jedna drewniana, dwie w ścianie kościelnej, jedna w wiel-
kim ołtarzu, resztę stanowią bramy. Kościół i kaplice odno-
wione znowu w r. 1893 przez ks. Józefa Klikowicza, zbudo-
wano wtedy most murowany na rzece Cedron, wschody do
kościoła dano z ciosanego kamienia. Obrazy wykonał artysta
malarz Bałzukiewicz. Filja Bzesza i kaplica Czerwony Dwór*).

30) Trynopol albo Trynitopol, kościół i klasztor założony
w r. 1701 przez biskupa Brzostowskiego i konsekrowany
przez niego w r. 1722 pod tytułem św. Trójcy. Był rezy-
dencją księży trynitarzy, po ich ustąpieniu w r. 1832, za-
mieniony na cerkiew i letnią rezydencję archijereja, do tego
kościoła należało 36 włók lasu3).

Kaplice to Wilnie.

1) W Dobroczynności, fundacja prałata Pusłowskiego i brata
jego Wojciecha w gmachu dobroczynnym.

2) Bernardyńska przy kościele, Scalae Christi.
3 i 4) Franciszkańskie przy kościele na cmentarzu; tamże

Suzinowska.

») Wizyta z r. 1818. a) Wizyty z r. 1834 i 1894. *) Wizyty z roku
1830 i 1832.
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5, 6) W szpitalu „Dzieciątka Jezus* i w szpitalu Sawicz
pod t. św. Wincentego a Paulo, nie istnieją.

-7) W więzieniu na Łukiszkach.
8) Na cmentarzu Bossie, murowana w r. 1841 przez wizy-

tatora misjonarzy ks. Bohdanowicza, przy niej gotycka
dzwonnica, fundacja d-ra Raduszkiewicza w r. 1887.

9) Na cmentarzu Bernardyńskim, murowana w r. 1838.
10) W więzieniu Antokolskim (w byłym domu Słuszków).
11) Na cmentarzu AntokolsJcim.
12) Na byłym cmentarzu św. Rafalshim.

Pomniki.

1) Chrystusa pod krzyżem na Śnipiszkach.
2) Ukrzyżowanego Zbawiciela na końcu Śnipiszek, od r. 1902—

Chrystus niosący krzyż na Kalwarję.
3) Ukrzyżowanego Zbawiciela na Zarzeczu.
4) Na Antokolu M. B. Bolesnej.
5) Św. Weroniki na Antokolu.
6) Św. Jacka na Pohulance.
7) Na Szkaplernej św. Jana Nepomucena. .
8) Na cmentarzu jezuickim w Zakręcie — św. Jana Nepo-

mucena— zrujnowany; 9) N. Maryi P. przy ulicy Ostrobram-
skiej. 10) Słup z godłami Męki Pańskiej, wzniesiony przez jez.
Wysockiego przy trockim trakcie ')• Wszystkie pochodzą
z wieku XVII i XVIII.

Byłe cerkwie unickie.

1) Św. Trójcy — katedralna, założona przez drugą żonę
Olgierda Juljannę, odnowiona przez księcia Ostrogskiego
w r. 1514, a przez Zygmunta III oddana bazyljanom, zjed-
noczonym z Kościołem katolickim. Bazyljanie mieli tu swój
monaster, szkoły i konwikt. Po zniesieniu unji urządzono
przy niej seminarjum prawosławne. Od czasów Witoldow-
skich niektórzy archimandryci tej cerkwi podnoszeni byli
do godności metropolitów zachodniej Rusi; po ruinie cerkwi
Przeczysteńskiej 1794 r. przeniesiono tu katedrę unicką5).

2) Przeczysteńska — katedralna, wzniesiona vy pierwszej
połowie XIV wieku przez wielką ks. Marję Olgierdową pod
tytułem Wniebowzięcia M. B.; po upadku tej wzniósł nową
murowaną ks. Ostrogski w r. 1511; zgorzała w r. 1747; od-
budowana 1785 г., zrujnowana 1794 r.

8) Spaska, niewiadomej fundacji, stała obok Przeczy-
steńskiej; zrujnowana w czasie wojen szwedzkich za Jana

ł)Ob. Kościół Zamkowy CJS. I, str. 93. s) Jan sso Śliwina. Przechadzki.
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Kazimierza. Odbudowana pod koniec XVII w. nie podniosła
się do dawnej świetności, czas niejaki obsługiwaną była
przez kapłana unickiego. Opustoszała w końcu XVIII wieku,
mury na początku XIX stulecia obrócone zostały na gabi-
net anatomiczny Uniwersytetu wileńskiego; w siódmem dzie-
siątku tegoż stulecia wzniesiono tu cerkiew prawosławną 1).

4) Cerkiew śś. Apostołów Piotra i Paivla, gdzie dziś krzyż
u zbiegu ulic zarzecznych — niewiadomej fundacji, runęła
w szesnastym wieku2). Piatnicka przy ul. Wielkiej.

XVII.

Kościoły parafialne, filje г kaplice w djeeezji wileńskiej.

Od roku 1387—1744.
Odrodzony przez chrzest św. Jagiełło dał z siebie przy-

kład Litwinom do przyjęcia wiary katolickiej; hojnemi zaś
ofiarami wznosząc i uposażając kościoły, przekazał wiekom
potomnym wzór do naśladowania. Jeżeli przyjęcie chrztu św.
przez pogańskiego mocarza można po części tłumaczyć po-
budkami politycznemi; hojność jednak jego w budowaniu
i uposażaniu kościołów i pobudki, które przytem wypo-
wiada w przywilejach fundacyjnych —ubłaganie miłosierdzia
Bożego i zadosyćuczynienie za grzechy — są świadectwem
działania łaski Bożej w duszy człowieka przedtem chciwego
i okrutnego. Przez tę hojność Jagiełło zaiste stał się owym
Zacheuszem ewangielicznym, jak o nim mówi Urban VI pap.
w liście swym do niego wystosowanym dnia 18 kwietnia
1387 г.; we czwórnasób wynagrodził dawne swoje błędy 3).
Hojność brata swego naśladował w większych rozmiarach
Witold w. ks. lit., o ile że dłużej, bezpośrednio panował
w Litwie i widział wiarę św. coraz szersze zataczającą
kręgi, coraz więcej przybywających do owczarni Chrystu-
sowej wyznawców, coraz więcej czującą się potrzebę no-
wych kościołów. Kiedy Jagiełło budował i uposażał kościoły
w Wilnie i w jego okolicach, Witold zaczął je zakładać po
całym obszarze wielkiego wówczas Księstwa Litewskiego,
nietylko na Żmudzi, ale i na Rusi, i na kresach państwa.
Jagiełło buduje kościoły w Wilnie, Lidzie, Oszmianie, By-
strzycy, Niemenczynie, Mejszagole, Miednikach, Krewię,
Wiłkomierzu, Hajnie i Obolcach; Witold zakłada i uposaża
biskupstwo żmudzkie w 1417 r. i buduje kościoły w Miedni-

J)Narbut. Pomnioj9ze pisma histor., str. 215. *} Kraszewski. Wilno.
Kirkor. Wilno, w Zywopis. Obozr. 1. с 3) Ob. Kościół Zamkowy cz. II, etr. 13,
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kach (żmudzkich), Ejragole, Krożach, Rosienach, Widuklach,
Welonie, Kołtynianach (żmudzkich), Certach, Łukniach
i inne; przytem wznosi i uposaża kościoły w Grodnie,
Brześciu, Wołkowysku i t. d. Za przykładem swych książąt
i królów poszli magnaci i dostojnicy duchowni; a w ciągu
wieku Litwa ujrzała się, we wszystkich miastach i ludniej-
szych osadach, ozdobioną godłem krzyżów, ustawionych na wie-
żach kościołów.

Pierwszy opis tych kościołów spotykamy dopiero w ro-
ku 1522, dokonany przez prałata Jana Albinusa, w księdze
pod tytułem: Liber privilegiorum fundationis et dotationis ec-
clesiarum dioecesis vilnen. mandato venerabilis domini Joan-
nis Aibini dęcretorum doctoris, canonici vilnen., visitatoris,
per Reverendissimum in Christo patrem dominum Paulum
Dei gratia episcopum Luceorien. et archidiaconum vilnen.,
de speciali consensu R-mi D. Joannis ex ducibus Lituaniae
eadem gratia episcopi vilnen., deputati, per me Stanislaum
Comorowski clericum dioecesis vilnen. sacra apostolica au-
ctoritate notarium publicum de anno D-ni 1522 regestratus
et conscriptus. W tej to wizycie spisane są następujące ko-
ścioły: Mejszagoła, Kiernowo, Szyrwinty, Muśniki, Pobojsk,
Upniki, Żejmy, Kiejdany, Szaty, Remigoła, Siesiki, Dziewał-
tów, Wiłkomierz, Onikszty, Świadoszcz, Rakiszki, Dusiaty,
Suwieki, Uciana, Troupie, Malaty, Owanta, Giedrojcie, Pod-
brzeź, Niemenczyn, Dubinki, Łabonary, Łyngmiany, Tauro-
giny, Sołoki, Widzę, Twerecz, Sieniszki, Święciany, Łyntupy,
Świr, Niestaniszki, Uszakowo (Wojstom), Kobylnik, Wołko-
łata, Postawy, Świrany, Sumiliszki, Żyżmory, Kietowiszki,
Żośle, Poporcie, Giegużyn, Kowno, Dorsuniszki, Punie, Użo-
goście, Duśmiany, Daugi, Olita, Merecz, Hoża, Grodno, In-
dura, Odelsk, Kalinówka, Goniądz, Różanka, Nieśwież,
Trąby, Widzę, Worniany, Troki, Punie, Trzciana, Mścibów,
Porozowo, Zelwa Wielka i Mała, Krasnesioło, Podorosk, Woł-
kowysk, Wołpa, Iszczołna, Wawiórka Wielka i Mała, Krupy,
Horodyszcze, Dziewieniszki, Nowogródek, Jelna, Iszkofdź,
Kamień, Ostroszyce (?), Hajno, Horodziłów, Łosk. Tyle za-
wiera kościołów pierwsza wizyta, spisana na początku XVI
wieku. Nie jest ona wyczerpującą, gdyż nie spotykamy tu
wielu kościołów, które już wówczas istniały, jak można
stwierdzić z dokumentów fundacyjnych, mianowicie: Oszmia-
ny, Lidy, Krewa, Bystrzycy, Miednik, Smorgoń, Ejszyszek,
Knyszyna, Turośni, Dobrzyniewa, Suraża, Ikaźni, Krynek,
Wielkiej Brzostowicy i innych. Można to sprawdzić w po-
danym niżej spisie kościołów z r. I9io. Wiek XVI i następny
przysporzył jeszcze większą liczbę kościołów parafjalnych
w djecezji wileńskiej. Jednakże zawierucha reformatorska
na razie wstrzymała ich rozwój; owszem wiele kościołów ka-

28
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tolickich w połowie XVI wieku zabrali kalwini, dzięki prze-
mocy zreformowanych kolatorów. Ofiarą tego zaboru między
innemi padły kościoły: Worniański, Kobylnicki, Żuprański,
Smorgoński, Wawiorski, Bielicki, Olszański, Rykoncki, Świ-
słocki, Białostocki i inne, odzyskane potem dzięki zabiegom
biskupów wileńskich i proboszczów, oraz opamiętaniu się
kolatorów, lub też przejściu kolatorstwa, drogą spadku
w ręce katolickich panów. Więcej wizyt kościołów z XVI
wieku nie dało się spotkać. Wizyty zaś z pierwszej połowy
XVII wieku są częściowe, dokonane za biskupów wiień. Abr.
Wojny i Tyszkiewicza, wizyty te widzieć można w wileń-
skiej bibljotece publicznej'). Dopiero po najściu moskiew-
skiem i szwedzkiem, prałat archidjakon Mikołaj Słupski, bi-
skup grationopol., wizytował całą prawie djecezję od roku
1674—1676, spisał wszystkie kościoły parafjalne i porobił
o nich swoje uwagi. Wiele wówczas świątyń leżało w gru-
zach, wiele było spustoszonych i odartych przez nieprzy-
jaciół; przeważnie budowane były z drzewa; łatwo się sta-
wały pastwą pożogi wojennej2). Olbrzymi był rozmiar dje-
cezji ówczesnej; od Dźwiny rozścielała się ona aż poza
Niemen na południe, a od Niewiaży, aż poza Dniepr na
wschód. Synod djecezalny za biskupa Sapiehy w r. 1669
odbyty wylicza 26 dekanatów i 410 kościołów w djecezji
wileńskiej. Synody za biskupa Brzostowskiego i Zieńkowi-
cza odbyte podobnie jak i Sapieżyński wyliczają poszcze-
gólnie kościoły parafjalne, filje i kaplice. Podajemy tu re-
jestr kościołów według synodu biskupa Zieńkowicza z r. 1744.

1. Decanatus Vilnensis Vilna. Metropolis. Ecclesiae paro-
chiales: S. Joannis, S. Petri, S. Stephani, S. Trinitatis, S. Ni-
codemi, S. Mariae Magdalenae, Zarzecze — S. Augustini (św.
Bartłomieja). Kościoły nieparafjalne : 1) Katedralny, 2) św.
Ducha, 3) Kaplicę pijarów, 4) Kość. św. Ignacego, 5) św. Ka-
tarzyny, 6) Franciszkański na Piaskach, 7) św.' Mikołaja,
8) Wszystkich Sw., 9) panien Bosaczek, 10) Bosaków, 11) św.
Kazimierza, 12) Augustjański, 13) św. Michała, 14) Bernar-
dyński, 15) Kaplicę Rochitów, 16) Bonifratrów, 17) św. Jakó-
ba, 18) św. Jerzego, 19) św. Rafała, 20) Misjonarski, 21) Wi-
zytkowski i 22) Trynitarski. Kościoły unickie: 1) Bazy-
ljanski, 2) Piacionka, 3) św. Mikołaja, 4) Zmartwychwsta-
nia (te 3 liczą się jako kaplice) i 5) Spasa. Extra civita-
tem: Niemenczyn, Korkożyszki, Ławaryszki, Rykonie, Mied-
niki, Szumsk, Cudzeniszki, Turgiele, Rudomino (fiłja S. Joan-

!) Sala B. Szafa .53. M 40, 42.
*) Kościoły te podaliśmy w miesiqczniku Litwa i Ruś, zeszyt 2,3,4 i 7.
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nis) Rudniki (filja S. Stephani), Kiernów (z altarją), Pod-
brzezie, Mejszagoła (z altarją), Werki, Capellae: Porudomi-
nie, Korzyść, Szyłany (potem parafja, następnie filja), Mic-
kuny, Sużany, Glinciszki, Kiena, Dukszty, Onżadów, Wołko-
rabiszki i Ory any (Kojrany?).

2. Decanatus Poboyscensis. Pobojsk, Szeszole, Nidoki,
Żmujdki, Owanta, Skiemiany, Bolniki, Widzeniszki, Malaty
filja Skoduciszki, Inturki, Dubinki, Giedrojcie, Szyrwinty,
Muśniki, Giełwany, Upniki. Capellae: Nowa Szyrwinta, Su-
ginty, Liliszki, Jurginie, Rudesa, Janiszki, Stymie, item
Stymie, Szeszole.

3. Decanatus Oszmianensis: Oszmiana, Żuprany, Soły, Da-
niuszew (filja solens.)» Ostrowiec, Worniany, Gierwiaty,
Smorgonie, Cicin, Olszany, Krewo (dwie altarje), Łosk,
Trąby (z altarją), Surwiliszki, Narwiliszki, Graużyszki. Ca-
pellae: Worona, Sokołojcie, Smorgonie.

4. Decanatus Svirensis: Świr (2 altarje), Miadzioł, Stary
Miadzioł, Postawy, Zadziewię, Komaje, Łyntupy (altarją),
Świranki, Bystrzyca, Michaliszki, Żodziszki (altarją), Woj-
stom, Kurzeniec, Kobylnik, Kościeniewicze, Niestaniszki.

5. Decanatus Lidensis. Lida, Krupa (filja), Białohrud, Wa-
wiorka, Dylewo (z altarją), Wasiliszki, Iszczołna, Bielica,
Żołudek, Różanka, Szczuczynek, Kamionka, Lack, Jatwiesk,
Nowydwór, Zabłocie, Żyrmuny, Horodno, Nieciecza. Capellae:
Misiewicze, Przewożą. .

6. Decanatus Badunensis. Raduń (z altarją), Dubicze (filja
raduńska), Ejszyszki, Nacza, Soleczniki, Soleczniki małe (filja),
Bieniakonie, Hermaniszki, Błotno seu Werenow, Trokiele,
Dworzyszcze (filja trokielska), Gieranony, Sobotniki, Łazdu-
ny (filja sobotn.), . Lipniszki, Zygmunciszki (filja lipnie),
Iwje, Dudy (filja iwieńska), Dziewieniszki. Capellae: Konwa-
liszki, Boczeszniki, Kondraciszki.

7. Decanatus Wiłkomiriensis. Wiłkomierz, Widziszki, To-
wiany (filja wiłkomierska), Towiany (ałtarja wiłkomierska),
Dziewałtów, Siesiki, Kaplice (filja siesicka), Pogiry, Szaty,
Żejmy, Kieydany, Opitołoki, Użwilnie (filja opitołocka), Remi-
goła (z altarją), Poniewież, Troupie, Rogów, Neostadjum,
Onikszty (z altarją), Kurkle (filja oniksztyńska), Kowarsk,
Traszkuny, Pompiany. Capellae: Upita, Wieprze.

8) Decanaius Kupiscensis. Kupiszki, Szymance (filja ku-
pisc), Świadoście, Subocz, Wobolniki, Poswol, Kryniczyn, Birže,
Popiele (filja birżańska), Poniemunie, Radkuny (filja ponie-
muńska), Kwetki (lilja eiusd.), Ponedele, Rakiszki, Hanu-
szyszki (filja rakisc), Abele, Krewny, Dusiaty, Jużynty (filja
dusiateńska), Wenusow — item filja dusiaten., Skopiszki
(z altarją), Uoiana, Wiżuny, Uszpole, Komajki. Capellae: So-
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łomieść, Sierujki, Mieżyszki, Wysoki dwór, Owile, Daugiele,
Antolepty.

9. Decanatus Braslaviensis. Brasław; Opsa (filja braslaw-
ska), Widzę (z altarją), Hoduciszki, Swięciany (z altarją),
Daugieliszki, Łyngmiany, Kołtyniany, Kukuciszki, Łabonary
(filja kukuc), Tauroginy, Sołok, Jeziorosy, Sraołwy (filja je-
zioroska), Dryświaty, Druja, Ikazń, Pohost (filja ikazneńska),
Twerecz, Miory. Capellae: Suwiek, Sieniszki, Rymszany,
Dukszty, Miłe, Gajda, Poszumienie, Poszczą.

10. Decanatus Troeensis. Troki praeposituralis, Stare
Troki abbatia, Amiszyszki, Piwoszuny, Punie, Olita, Daugi,
Przełaje, Niemonojcie, Nietowiszki, Liszków, Merecz—ibidem-
ecclesia S. Petri (z altarją), Olkieniki, Rumbowicze, Mirosław
seu Słoboda. Capellae: Duśmiany, Butrymańce, Rudziszki,
Orany.

11. Decanatus Semnensis. Siemno, Urdomina, Łozdzieje,
Balwierzyszki, Udrja, Dauksze, Metele, Sereje, Święteje-
ziora, Wiejsieje, Kerźniki, Sejny, Puńsk, Kopciwsk — sine
cura animarum. Capellae: Lejpuny, Wigry, Rzeczów, Krasna,
Stebinki, Gudele, Justyanów, Olszanka.

12. Decanatus Grodnensis. Grodno praepositur. (z 2 altar-
jami), Xenodochium S. Spiritus, Parochialis pp. Ordin. Mi-
nor, conventual., Hoża, Jeziory, Kwasówka, Poniemuń (filja
kwasów.), Ejsmonty, Brzostowica minor., Krynki, Odelsk
(z altarją), Kuźnica, Sokółka, Szudziałow, Sokolany, Indura,
Kądzyn, Dąbrowa (z altarją), Nowydwór (z 2 altarjami),
Krasnobor, Lipsk, Zalesię, Sidra, Sopoćkinie (altarją).

13. Decanatus Catinetisis. Kowno parochialis (z altarją),
S. Crucis praeposituralis, Jezno, Stokliszki, Wysoki dwór, Su-
miliszki, Żyżmory, Kietuwiszki, Żośle, Giegużyn, Poporcie,
Kozakiszki, Kormiałów, Łopie, Skorule, Wądziagoła, Bopty,
Rumszyszki, Użogoście, Dorsuniszki, Preny, Bersztany (filja
preneń.), Capellae: Kulwa, Piesztowiany, Giedynańcie.'

14. Decanatus Olvitensis. Olwita (z altarją), Grażyszki,
Kalwarja, Wjżany, Lubowo, Łankieliszki, Ludwinowo, Poje-
wonie, Bartniki, Wisztyniec, Filipów, Przerosi, Bakałarzów,
Raczki, Janówka, Wiłkowiszki, Pilwiszki, Suwałki. Capellae:
Weżupie, Wołłowicze.

15. Decanatus Polocensis. Połock, Dołhinow, Dokszyce,
Parafjanów, Głębokie, Lepie, Kublicze (z 2 altarjami), Woł-
kołata (z altarją), Dunilowicze, Zadoroż, Dzisna, Serwecz.
Capellae Zamosze.

16. Decanatus Novogrodemis. Nowogródek (z 2 altarjami),
Wsielub, Mir (z 2 altarjami), Nieśwież, Kleck, Niedźwiedzi-
ca, Lachowicze (z altarją), Swojatycze, Iszkołdź, Snów,
Swierżno, Mikołajewszczyzna, Niechniewicze, Sienno, Lipa.
Capellae Serwecz.
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17. Decanatus Slonimensis. Slonim (z altarją), Darewo,
Mysz, Kroszyn, Lipsk, Stwołowicze praepositural. (z altarją),
Zadźwieje, Horodyszcze, Połonka, Starojelna, Kosicze (z alta-
rją), Zdzięcioł (z altarją), Dworzec, Rohotna, (z altarją), Moł-
czadź (z altarją). Capellae Szczonów.

18. Decanatus Rożanensis. Różana, Łysków, Porozów,
Międzyrzecz (z altarją), Zelwa, Mosty, Dereczyn, Łukonica,
Kossów, Janów, Łahiszyn, Olszewo.

19. Decanatus Wolkovyscensis. Wolkowysk, Hniezno, Swi-
słocz, Jałówka, Brzostowica maior (z altarją), Szydłowice,
Repla (z altarją), Wołpa praepos. (z altarją), Łunna, Roś,
Krzemienica, Mścibów, Strubnica.

20. Decanatus Vitebscensis. Witebsk (z altarją), Bory sów,
Czereja, Łukoml, Rudne sioło, Sień no, Bielica, Ostro wno, So-
rzyca, Biesieńkowicze, Nieporota, Mikulin, Bóbr.

21. Decanatus Orsanensis. Orsza, Faszczówka, Hory, Horki,
Mścisław, Mazyki, Paćków, Czauszy, Szkłów, Mohylów (z 2 alta-
rjami), Bychów, Białynicze, Starosiele, Tołoczyn (z altarją),
Kniażyce, Obolce (z altarją), Smolany, Dąbrowna, Kadzyn,
Woroćków, Malatycze. Capel. Rrzyczew, Hołowczyn, Ułukle.

22. Decanatus Minscensis. Mińsk (z 2 altarjami), Wiwie:

nieć (Iwieniec), Wołma, Chołchła, Naliboki, Derewna, Ka-
mień (z altarją), Pierszaje, Wiszniew (z altarją), Zabrzezie,
Raków, Kojdanów, Uzda, Stołpce, Puchowicze. Capellae:
Zaniewszczyzna, Chotowa Czarna, Kuchcice.

23. Decanatus Rados zhoviens is. Radoszkowicze, Zasław,
Łohojsk, Hajno, Korzeń, Ziembin, Chotajewicze, Ula, Lebie-
dziów (z altarją), Horodziłów, Hruzdów, Chożów, Krasne
sioło, Marków. Capellae: Olkowicze.

24. Decanatus Bobroyscensis. Bobrojsk, Hłusk, Karpiłówka,
Żurowice, Rzeczyca, Homel. Mozyr, Babicze, Petryków, Da-
widgródek, Cimkowicze, Słuck (z 3 altarjami), Kopyl (z 2
altarjami), Berezyna, Bohuszewicze. Capellae: Kaźangródek,
Horbowicze, Łojów, Hrozów.

25. Decanatus Augustoviensis. Augustów, Bargłów, Neta
(filja bargłowieńska), Grabowo, Rajgród (z altarją), Goniądz,
Goniądz praeposit., Xenodochialis, Karpowicze, Trzciana, Do-
brzyniew, Jasionówka, Brzozowa, Dolistów (z altarją).

26. Decanatus Knyszynensis. Knyszyn (z altarją), Krypno
(filja knyszyńska), Kalinówka, Choroszcza, Niewodnica,
Turośnia (z altarją), Juchnowiec (z altarją), Żabłudów, Bia-
łystok praeposit., Janów, Wasilków, Korycin, Chodorówka
(Suchowola). Capellao: Suchodolina *).

*) Synodus dioec. vilnen. ab. 111... Joanne Zienkowłcz.—epo vilnen.
celebrate, Vilnae Typis S. R. M. Academ. soo. Jesu, str. 37 i następne
do końca. Ob. Dodatki.
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W tych rozmiarach pozostawała djecezja wileńska do ka-
nonicznego ustanowienia archidjecezji mohylowskiej w r. 1783;.
w którym od niej odłączono północne parafje dekanatu po-
łockiego, oraz dekanaty witebski i orszański. Po ostatnim
rozbiorze Polski, na zasadzie rozgraniczenia djecezji w pro-
wincjach zabranych przez Rosję i Prusy, potwierdzonego
w r. 1798 dnia 8 sierpnia (28 lipca) przez legata papieskiego
Wawrzyńca Littę, djecezja wileńska utraciła obwód biało-
stocki z dekanatem knyszyńskim i dekanaty Zaniemeń-
skie: augustowski, olwicki i siemneński, które w r. 1795
przyłączone zostały do Prus i wcielone do nowoutworzonej
przez króla Fryderyka, za zgodą Stolicy Apostolskiej, dje-
cezji wigierskiej; oraz dekanaty: miński, radoszkowicki, bo-
brujski i południowe parafje dekanatu połockiego, które we-
szły do składu nowej djecezji mińskiej. Natomiast pozy-
skała biskupstwo inflanckie, przemianowane na sufraganję
kurlandzką, z kościołami parafialnymi w Mitawie, Lipawie,
Bersehnie, Schenie, Goldyndze, Alschwangu, Altenburgu,
Lhenenie, Schonburgu, Starosuboczu, Bebrze, Dwecie, Iłłuksz-
cie, Elleinie, Łaukiesie i Smelinie; od djecezji łucko-brzeskiej
dekanaty: brzeski, kobryński i prużański.

Nowe rozgraniczenie djecezji w Królestwie Polskiem
i częścią na Litwie, w r. 1818, djecezji wileńskiej nie naru-
szyło; dawne jej prowincje z pod zaboru pruskiego, wcielone
od r. 1807 do Rosji: obwód białostocki z dekanatem kny-
szyńskim, sokolskim i bielskim przyłączone zostały do archi-
djecezji mohylowskiej; a dekanaty Zaniemeńskie do nowoza-
łożonej djecezji sejneńskiej. W r. 1841—2 wszystkie fundusze
kościelne, tak ziemskie, jak i pieniężne, zostały zabrane do
skarbu; przy kościołach parafjalnych, do użytku plebanów
zostawiono na Litwie i Rusi po 33 dziesięciny ziemi; przy
klasztorach, oraz przy parafjach w dekanacie bielskim i ob-
wodzie białostockim, obciętych już przez Prusaków, zosta-
wiono po kilka włók. Wzamian za zabrane fundusze wy-
znaczono proboszczom roczną opłatę ze skarbu według ka-
tegorji kościołów, które zostały podzielone na 5 klas; miano-
wicie: proboszczowi pierwszej klasy wypłaca się 600 rubli
rocznie; drugiej — 500 rub.; trzeciej — 400 rub.; czwartej —
275 rub. i piątej — 230 rub. Piljaliści i wikarjusze nic nie
otrzymują ze skarbu; opłacają ich proboszczowie i korzy-
stają z jura stolae. Proboszczowie kościołów nie etatowych,
założonych ostatniemi czasy, utrzymują się kosztem parafjan.

Przy rozgraniczeniu djecezji na Litwie w r. 1849, do-
konanem przez arcybiskupa Hołowińskiego')» z upoważnienia

*) Executorium decretum do Liinitibus Dioecesis Vilnensis, latum
ab Ilmo et R-mo D-no Aletropolitano Ignatio Hołowiński. Vilnao. Typia
Josephi Zawadzki. 1854.
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Piusa IX papieża, djecezja wileńska utraciła Kurlandję z su-
fraganją; dekanaty litewskie, mianowicie cały dekanat wił-
komierski j kupiski; a kowieński, upicki v. pobojski i bra-
sławski częściowo, t. j . parafje północne i zachodnie, przyłu-
czone do djecezji żmudzkiej; dekanat nowogródzki wcielono
do djecezji mińskiej, od której odłączone zostały dekanaty
radoszkowicki i połocki (częściowo) i wcielone napowrót do
wileńskiej; wrócono też do djecezji wileńskiej obwód biało-
stocki z dekanatem sokolskim i dodano dekanat bielski. Tym
sposobem ustaliła się djecezja wileńska w 2 gubernjach:
wileńskiej i grodzieńskiej.

W roku 1869 była przyłączona do wileńskiej djecezji
mińska po zrzeczeniu się biskupa mińskiego Wojtkiewicza.
Ponieważ na to się nie zgodziła Stolica Apostolska; w roku
więc 1882, na zasadzie układów rządu rosyjskiego z Leo-
nem XIII papieżem, djecezja mińska została oddana pod za-
rząd metropolity mohylewskiego.

Od r. 1864—1867. parafjalne kościoły djecezji wileńskiej,
oraz filje i kaplice uległy masowej kasacie, już to z powodu
przeszłego powstania, już to przeważnie z powodu przyłą-
czenia do prawosławia pewnej części parafjan, już wreszcie
w celu zapobieżenia uczęszczaniu do kościołów przyłączo-
nych do prawosławia katolików i byłych unitów. Pozosta-
wione kościoły można było odnawiać i odbudowywać za ze-
zwoleniem władzy świeckiej z zastrzeżeniem jednak, by przy-
tem nie powiększano świątyń, ani też zmieniano ich ze-
wnętrznej struktury. Zakaz ten trwał do r. 1895, w którym
pozwolono naprawiać i powiększać istniejące kościoły tylko
na mocy zezwolenia zwierzchności djecezalnej, po zatwier-
dzeniu planów przez komitet budowniczy gubernjalny. Na
budowę nowych kościołów, na miejscu starych zrujnowa-
nych, lub zniszczonych przez pożar, trzeba było uzyskać
pozwolenie ministerjum spraw wewnętrznych. Od roku zaś
1905 uzyskanie tego pozwolenia w tych miejscach, gdzie
odbudowywano istniejące kościoły, zostało uchylone,- a za-
trzymane tylko do kościołów budowanych w parafjach na
nowo utworzonych, lub w miejscowościach, gdzie były ko-
ścioły skasowane; koszta budowy powinna ponosić parafja;
utworzone komitety budownicze mogły zbierać dobrowolne
ofiary1)- Podajemy niżej wykaz kościołów w djecezji według
wiadomości djecezalnycn z roku 1910.

l) Archiwum konsystorskie. Akta o budowie kościołów od r. 1866—
1006. MaJnteufM w dziełku: O starodawnej szlachcie krzyżaków, utrzymuje
o istnieniu biskupstwa grodzieńskiego; biskupstwo to było w projekcie
pa sejmie 4-letnim, lecz nigdy nie istniało. Ob. Enc. Orgel. t. III, str. 613.
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Liczba pa-
_ , , ., , . . T,,., raf.podana
Dekanat wileński poza Wilnem. wwiadom.

djec. 1910r.
Niemenczyn, 2 klasy, p. t. św. Michała Arch., założony

przez Jagiełłę, Obecny wymurowany 1842 r. staraniem
i kosztem ks. Kitkiewjcza i parafjan. Konsekrowany 1855
roku przez biskupa Żylińskiego. Kaplice przy kościele,
na cmentarzu i w Lubowie. Jęczmieniszki zaś skasowane
1866 r 7200

Sużany, nie etatowy p. t. św. Feliksa Walezj., za-
łożenie niewiadome, odnowiony 1856 r. przez hr. Jana
Tyszkiewłcza 3530

Sudenva, 4 kl., p. t. Trójcy Przen., założony 1782 r.
i odbudowany 1803 r. przez biskupa tomasień. Walente-
go Wołczackiego. Konsekrowany 1834 r. przez biskupa
Kłągiewicza 4220

Szylany, filja suderwiańska, dawniej parafja, załóż.
1758 r. przez kanonika Ancutę. Kościół wzniesiony przez
kapitułę 1725 r. . . —

Mejszagoła, 4 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P., załóż,
przez Jagiełłę, uposażony 1484 r. przez Jacka Wiersz-
tortowicza i w r. 1589 przez Zygmunta Ш, murowany,
odnowiony 1865 r. przez parafjan. Kaplica Isabelin; na
cmentarzu zaś nie istnieje 5353

Muśnihi, 4 kl., p. t. Trójcy Przen., załóż, przez Sta-
nisława Kiszkę, wojewodzica witeb. 1615 r. i uposażony
przez niegoż 1618 г., wymurowany 1865 r. Kaplica Bart-
kuszki skasow. 1866 r 3676

Kiernoivo, 4 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P., załóż,
przez Witolda, uposażony 1495 r. przez Annę Bohdanę
Korejownę, wdowę po Maćku, która założyła altarję św.
Mikołaja. Kaplice: 2 przy kościele 1 w Plikiszkach . . . 3054

Czabiszki, v. Leoponary, 5 kl., p. %. św. Jana Chrzc,
załóż. 1782 r. przez biskupa Massalskiego, wymurowany
1810 roku przez Piłsudzkiego, metryki prowadzą się
od 1812 г., konsekrowany 1907 r. przez biskupa Roppa. 2278

Werki, 5 kl., p. t. Znalezienia Krzyża św. (ob. Ko-
ścioły wileńskie). Kaplice Męki Pańskiej i Czerwony
Dwór w majątku 3567

Bzesza, filja werkowska, p. t. Imienia N. M. P., za-
łożona przez kapitułę w końcu XVII wieku 2402

Budomina, nie etat., załóż, i uposażony 1592 r. p. t.
św. Ducha i Wniebowzięcia N. M. P. przez podkom.
grodź. Grzegorza i Marynę Mosalskich; skasowany 1864 r.1)

') Rubrycele wydane w r. 1805 podają niemal wszystkie kościoły
parafjalne, w następnym roku już niema prawie wszystkich tu podanych,
jako skasowanych.
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Nowy drewniany zbudowany 1909 r., p. t. N. P. M. Do-
bre'i Rady, kosztem parafjan. Kaplica Swajcary—ska.-
SOW. 1864 Г 4215

Porudomino, v. Halin, rudomińska filja, skasow. 1867
roku i na nowo zbudowana 1908 r. z drzewa, kosztem .
parafjan • 2369

Nowa Wilejka, dawniej Rakanciszki, nie etat., p. t.
św. Kazimierza, wymurowany ze składek 191L r. stara-
niem ks. Aniceta Butkiewicza. Kaplica w szpitalu obłą-
kanych . . . . . . 6790

Skasowany kościół Dukszty, p. t. św. Anny, załóż.
1647 r. przez Dorotę z Giedrojciów Dowborową; odbudo-
wany 1772 r. przez rektora pijarów ks. Michała Prąc-
kiewicza; w r. 1777 zaliczony do parafjalnych; w r. 1856
wymurowany w gotyckim stylu. Konsekrowany przez
biskupa Żylińskiego. Skasowany w r. 1867.

Zameczek, fund. biskupa Massalskiego 1782 r.
Ob. Dodatki.

Dekanat wileński w powiecie.

Turgiele, dawniej Minor Merecz; 3 kl., p. t. Wniebo-
wzięcia N. M. P., załóż, murowany 1500 r. przez Wacła-
wa Mongirdowicza, uposażony przez Wiktora Gabrielo-
wicza i córkę fundatora Joannę Adamową, dziedziczkę
na Małym Mereczu w r. 1508; kanonik Paweł Brzostow-
ski 1795 r. zapisał na odbudowanie tego kościoła 20,000
złp., których użyto 1837 r. Wymurowany nowy 1909 r.
staraniem ks. Szepeckiego iparafjan. Kaplice: na cment.
p. t. św. Feliksa Walez. wzniesiona z muru 1850 r.
przez Kobylińskiego. Pawłów zaś skas. po r. 1870 . . . 8498

Gierwiaty, 4 kl., p. t. Trójcy Przen., załóż, przez bi-
skupa Jana z ks. lit., p. t. św. Jana Chrzcie, ze względu
na wzrost wierzących 1526 r. i uposażony przez niegoż
1536; odbudowany w paręset lat przez biskupa Zieńko-
wicza. W roku 1903 wymurowany staraniem ks. 01-
szewskiego ze składek. Kaplice Sokołojcie i Giry . . . . 7359

Taboryszki, 4 kl., p. t. św. Michała Arch., drevvn.,
wzniesiony 1770 r. przez Michała VVažynskiego, pisarza
lit. Przy tym kościele byli karmelici (ob.). Kaplice: na
cmentarzu Ukrzyżowanego Chr. P., zbudowana 1807 r.
i Onżadów—liczyła się jeszcze wr. 1870, dziś nie istnieje 5963

Womiany, 4 kl.f p. t. św. Jerzego, murów., zbudowa-
ny i uposażony 1462 r. przez Maryinj Songalową zgodnie
z wolą zmarłego męża, p. t. Bożego Ciała; w XVI w.
zabrany przez kalwinów, odebrany 1654 r. przez woje-
wodzica trock. Abramowicza, konsekrowany 1769 r.
przez sufr. Zieńkowioza; przebudowany 1903 r. Kaplica

24
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Worona p. t. św. Jerzego, przez biskupa Jana z ks. lit.
przyłączona do Gierwiat, uposażona przez biskupa Brzo-
stowskiego. Dubniki na wyspie stawowej, załóż, przez
Brzostowskiego, wojewodzica inflanck., nie istnieje . . . 4787

Ławaryszki, 4 kl., p. t. św. Jana Chrzc, załóż, przez
Annę z Rudorainów Pacową, podkanclerz. lit. 1642 г.,
przebudowany 1755 r. przez biskupa Zieńkowicza, dre-
wniany. W r. 1906 wymurowany staraniem ks. Józefa
Mironasa i parafjan. Kaplica Mickuny 1869 r. na cer-
kiew przerobiona 5730

MichaliszU, 5 kl., p. t. św. Michała Arch., załóż,
przez Jana Brzostowskiego i oddany kanonikom od po-
kuty, wymurowany i uposażony przez jego syna Pawła
Cyprjana, wojew. trock., 1653 r. Kaplica na cmentarzu
wymurowana przez Kotwiczą 3741

Bujwidze, 5 kl., p. t. św. Jerzego, drewn., zbudowany
1785 r. przez Stanisława Radziszewskiego, marszałka
wilej. Kaplice: przy kościele starodawna, murowana
w formie piramidy. Rubno i Pryciuny fund. jener. Artura
Dolińskiego 3870

Rukojnie, nie etat., p. t. św. Wojciecha, drewn., zbu-
dowany przez biskupa Pawła ks. Olszańskiego, należał
do kapituły wileń., skasowany 1866 roku i przerobiony
na cerkiew. Nowy zbudowany drewn. 1909 r. staraniem
ks. Pietkiewicza i parafjan, Kaplice: Kijany i Kiena, ska-
sow. 1866 г., Czarna nie istnieje od r. 1860 4815

Szumsk, nie etat., p. t. św. Michała Arch., założony
z klasztorem dominik. (ob.), przez Michała i Halszkę
Szumskich w r. 1697 drewniany; wymurowany 1789 r.
przez dominikanów i w tymże roku konsekrowany przez
biskupa tomasień. Wołczackiego; skasow. 1866 r. i za-
brany na cerkiew. Nowy drewniany zbudow. 1908 r.
kosztem parafjan. Kaplica Miedniki skasowana 1864 r. 4333

Ostrowiec, nie etat., p. t. Koźmy i Damjana, założe-
nie niewiadome, uposażony 1468 r. przez Jerzego Ga-
sztoldowicza, dziedzica na Gieranonach, fundusz po-
większyli 1474 r. Bogdan, Jan i Juszko Mitkowiczowie;
1684 r. Korsakowie, sędziowie oszmiań., wprowadzili do-
minikanów, którzy wymurowali kościół 1785; skasowany
i zabrany na cerkiew 1866 r. Buduje się nowy muro-
wany, kosztem parafjan, p. t. Znalezienia Krzyża św.
Kaplica Dubniczki—skasowana 1866 r 3600

Skasowane kościoły i parafje 1866 r.

CudzeniszM, p. t. św. Jakóba, uposażony 1629 roku
przez Aleksandra Koleckiego. Kaplica Łosm.
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Bystrzyca, p. t. św. Krzyża, załóż, przez Jagiełłę
i uposażona dla kanoników reguł, od рок.; przyłączony
do sufraganji wileń. 1526 г.; murowany, konsekrowany
przez sufr. Zieńkowicza. Kaplica Wojdaciszki.

Slobódka, p. t. N. M. P. Szkaplernej, drewn., załóż.
1710 r. przez Kazimierza Bielikowicza podstar. mozyrsk.
Kaplica Proniuny (zgorzała) i na cmentarzu, obie przy-
łączone do Sół.

Miedniki, p. t. Trójcy Przen., fund. Jagiełły (ob. ka-
nonicy od pokuty).

Dekanat giedrojcki.

Giedrojcie, 3 kl., p. t. św. Bartłomieja ap., założony
i uposażony 1410 roku przez Michała Gintyłowicza; Jan
Miczkowicz z żoną i obywatelstwem 1542 roku założyli
altarję św. Anny. Biskup żmudź. Józef Giedrojo 1809 r.
zbudował z muru kościół teraźniejszy, konsekrowany
1835 r. przez biskupa Kłągiewicza. Kaplica Wielki Dwór
i na cmentarzu. Pacuny zaś nie istnieją od r. 1867 . . 5902

Podbrzeź, pierwotnie Brzozy, nie etat., p. t. N. Serca
Jezusowego, załóż. 1501 r. przez prób. mejszagolskiego
ks. Jerzego Pawłowicza, w tymże roku uposażony przez
Wojciecha Iwaszkowicza z żoną Elżbietą. 1650 r. osiedli
tu kanonicy od pokuty; 1793 Jeleński, podkomorzy mo-
zyrski, zbudował nowy kościół; klasztor skasowano 1832 г.,
a kościół 1866, Buduje się nowy murowany, kosztem
parafjan. Kaplica Olinciszki (ob. misjonarze) i na cmen-
tarzu—nie istnieją. .We dworze w Glinciszkach pry-
watne oratorjum 5697

Szyrwinty, 3 kl., p. t. św. Michała Arch., wymuro-
wany 1475 r. przez Katarzynę Agnieszkę i Bohdanę
Ościkówny Jurjewiczówny; Mikołaj Żaba 1674 zbudo-
wał nowy. W roku i860 staraniem ks. Łupejki i para-
fjan na nowo zmurowany. Pilje: Zybały, załóż. 1744 r.
przez biskupa Zieńkowicza, odbudowana 1861 г., i Sze-
szolki fund. Jasińskich. Kaplice: na cmentarzu zbudow.
1856 г., w Ołanach i w e d w o r z e Slaszkuniszkach . . . . 7 0 7 7

Dubinki, 4 kl., p. t. św. Jerzego M., założony przez
Witolda, uposażony w 1451 r. przez Korewę, dziedzica
na Giedrojciach; w r. 1542 Paweł i Anastazja Giedroj-
ciowie założyli altarję N. M. P., nadając folw. Bijuciszki;
1678 r. ks. Ludwika Radzivyitlowa zbudowała nowy
drewn. kościół. PiŲa Bijuciszki skas. po r. 1871. Kaplica
na cmentarzu 8900

WidsimiszM, 4 kl., pod tyt. św. Wawrzyńca M., wy-
murowany įeis r. przez księcia Marcina Giedrojcia dla
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kanon, od pokuty, których przełożony liczył się opatem-
infułatem. Konsekr. 1684 r. przez sufr. Słupskiego.
Kaplica na cmentarzu. Lelikańce, skas. 1866 r 5448

Szeszole, 4 kl., p. t. św. Józefa, drewn., założony
i uposażony z dóbr biskupich przez biskupa Protasewi-
cza 1572 г., razem ze szkółką parafjalną; odbudowany
1761 г., przez biskupa Zieńkowicza. Kaplica Rozaliszki
v. Łabejki 2800

KiewMe, filja szeszolska, p. t. Nawiedzenia N. M. P.,
drewn., założony 1572 r. przez biskupa Protasewicza,
odnowiony przez biskupa Zieńkowicza, przebudowany
1815 r. przez dziekana Butkiewicza 2330

Giełwany, 4 kl., p. t. Nawiedzenia N. M. P., załóż.
1686 r. przez Kazimierza Siesickiego; uposażony 1762 r.
przez ks. Radziwiłłową. Po zgorzeniu tego kościoła hr.
Gustaw Plater z parafjanami w r. 1897 wymurował
nowy, konsekrowany 1907 r. przez biskupa Roppa. Ka-
plice: przy kościele zbudowana 1842 г., na cmentarzu
i we dworze hr. Platera . . 5416

Malały, 4 kl., p. t. św. Piotra i Pawła ap. Pierwotna
fundacja niewiadoma. 1700 r. biskup Brzostowski zbudo-
wał nowy kościół drewniany. 1905 r. staraniem ks. Ka-
zimierza Bandzewicza i parafjan wymurowany; konsekro-
wany 1907 r. przez biskupa Roppa. Filja Skoduciszki p. t.
Trójcy Przen., drewn., zbudowana 1724 г., powiększona
1859 r. przez ks. Józefa Pawiłowskiego 7087

Inturki, dawniej Anturki, 5 kl., p. t. Wniebowzię-
cia N. M. P., drewn., założony i uposażony przez kró-
lowę Bonę 1555 r. 28 grud. nadaniem 16 łanów ziemi
z mieszkańcami. Kaplica Eudessa p. t. św. Jana .' . . 4000

Janiszki, 5 kl., p. t. św. Jakóba ap., pierwiej misja
jezuicka, załóż, na początku XVIII w., po ich kasacie
zaliczony do parafjalnych; 1848 r. ks. Felicjan Piotrowski,
Kostrowiccy i parafjanie zbudowali nowy drewniany
kościół, Kaplica na cmentarzu; w Ornianach zaś od r. 1867
i w Antoszwińciach po roku 1870, nic istnieją . . . . . 4116

Korwie, 5 kl., p. t. św. Józefa, założony 1783 r. przez
Toczyłowskiego, podkomorzego królew., jako filjalny,
spalił się 1861 r. od pioruna, w następnym roku wymu-
rowany kosztem parafjan i z ofiar 2403

Bogusławiszki, 5 kl., p. t. Znalezienia św. Krzyża,
drewn., zbudowany 1787 r. przez Ignacego Szwykow-
skiego; 1851 r. odbudowany przez parafjan. Kaplice:
Bogusławiszki v. Pipie i Szawlc; w Wiesach nie istnieje—
po Г. 1870 2995
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Dekanat trocTci.

'Troki Nowe, 1 kl., p. t. Nawiedzenia N. M. P., muro-
wany, założony i uposażony przez Witolda w r. 1409;
fundusz powiększył Zygmunt I. Konsekr. 1718 r. przez
biskupa Brzostowskiego. W tym kościele obraz cudowny
Matki Boskiej N. M. P., koronowany przez tegoż biskupa
w tymże roku. Witold w. k. 1. 1409 r. w piątek przed Zie-
lon. Świąt, nadał majątek Bezdzież. Zygmunt I w r. 1522
dziesięciny z okolicznych folwarków i kaplicę św. Je-
rzego na Zamku Wyższym ze wszystkimi funduszami
nadanymi jej przez Witolda; tenże Zygmunt w r. 1524
d. 27 stycznia utworzył przy tym kościele prepozyturę
z 6 mansjonarzami, na utrzymanie których nadał pa-
rafję ejszyską z warunkiem, by prepozyt utrzymywał
tam 2 wikarjuszów umiejących po litewsku i sam by-
wał w Ęjszyszkach w dni uroczyste x). Kaplice: na cmen-
tarzu kościelnym w Zair oczu i wwiezieniu 7300

Stare Troki, 3 kl., p. t. Zwiastowania N. M. P., za-
łóż, przez Witolda 14J0 г., murowany z klasztorem dla
benedyktynów, spalił się 1757 r. Benedyktyni założyli
fundamenty na nowy 1790 г., ale dalej nie budowali;
nabożeństwo było przeniesione do drewnianej kaplicy
na cmentarzu, zbudowanej 1780 r. i w niej odbywano
nabożeństwo do r. 1899, w którym ze skrzydła dawnego
klasztoru prób. ks. Leon Czudowski urządził kościół
obecny. Kaplice: na cmentarzu, w 8/corbucianach i w Wace
Tyszkiewiczów. Ołona i Świąłniki~me istnieją 4125

Poluknia, filja Starotrocka, p. t. św. Jana, przez
Wolffganga w r. 1829, na miejsce zrujnowanej kaplicy
wOłonie, zbudovyana 1909

Waka Leskich, p. t. N. P. M., wymurowany 1911 r.
przez Marję z ks. Druckich-Lubeckich Łęską Hilarową.

Landwarów, nie etat., p. t. Zwiastowania N. M. P.,
buduje się kosztem parafjan i z ofiar 4303

Rudziszki, nie etat., p. t. Najśw. Serca Jezusowego,
drewn., zbud. 1910 r. kosztem parafjan. Ob. str. 180. . . 6290

SumiliszU, 3 kl., p. t. św. Wawrzyńca M., zaloź. przez
Aleksandra Jagiellon. 150] г., drewn., odnowiony 1772 r.
przez ks. Kibitniewskiego. W kościele obraz cudowny
św. Kocha 6244

Pil ja Barbaryszki, załóż. 1804 г., р. t. św. Tadeusza ар.
przez Onufrego Ejtminowicza; skasowana po 1872 r.

') Z księgi Przywilejów kościołów djecezji wileń., z której czerpali-
śray szczegóły o uposażeniu niektórych kościołów; niestety nie wszystkie
tam podane, gdyż obejmuje tylko kopje fundacji z XV i XVI wieku
i z początku XVII: i to nie wtwystkie.



— 190 —

Żośle, 4 Id., p. t. św. Jerzego, załóż, przed rokiem
1513 drewn. przez Nacza i uposażony przez synów jego
Jana i Michała Naczów, dziedziców żosielskich 1533 г.;
konsekrowany 1852 r. przez biskupa Żylińskiego. Wy-
murowany 1901 r. kosztem parafjan. Kaplice: WilUszU
i Poparcie. Bajnowo zaś nie istnieje 9600

Żyżmory, 4 kl., p. t. św. JakóbaWiększego ap., drewn.,
założony r. 1502 i uposażony 1512 przez Zygmunta I
nadaniem 10 włók osiadłych i innymi dochodami z obo-
wiązkiem utrzymania bakałarza do uczenia dzieci. 1531 r.
Mikołaj Iwaszkiewicz, chorąży, uposażył ołtarz św. Ja-
kóba; Jan Dručki Sokoliński 1651 r. powiększył fundusz
pierwotny; odbudowany 1744 r. przez Michała Pocieja,
starostę rohaczew., konsekrowany 1852 r. przez biskupa
Żylińskiego. Kaplice Strawieniki i Władykiszki nie istn. . .7920

Kietowiszki, 4 kl., p. t. Trójcy Przen., drewn., załóż.
1676 r. przez Leonarda Pocieja, wojew. witebsk. Buduje
się murowany kosztem parafjan, staraniem ks. Kajetana
Czepana 5098

Użugoście, 4 kl., p. t. św. Piotra i Pawła ap., załóż.
1500 r. przez Jana Dowgierdowicza, uposażony 1522 r.
przez Marynę Zawiszynę. 1522 r. w wigilję Bożego Ciała
Maryna córka Michny Dowgierdowicza, l-o voto Dowojno-
wa, 2-0 Zawiszyna uposażyła altarję nadaniem docho-
dów z Przylepia, a w następnym roku folw. Wersze
z jeziorem i poddanymi. Na synodzie Sapiehy wymie-
niony, jako filja stokliska. Po zgorzeniu w r. 1898 wy-
murowany przez parafjan 3724

Wysoki-Dwór, nie etat., p. t. św. Dominika, załóż.
1518 r. przez Zygmunta I. 1629 roku Jan Lacki, star.
żmudź., osadził i uposażył tu dominikanów (ob.); skaso-
wany 1832 r. Zbudowany nowy drewn. p. t. Przemienie-
nia P. kosztem paraf, w r. 1909. Do roku 1866 była tu
kaplica przyłączona do Użugościa—skasowana 1866 r. 3811

Giegużyn, 4 kl., p. t. Zwiastowania N. M. P., drewn.,
założony 1520 r. przez Benignę Radziwiłłową Ościkową,
wojewodz. połocką; uposażony 1630 r. 2 maja przez Je-
rzego Grzegorzowicza Ościka nadaniem folw. Romanow-
szczyzny; na nowo przebudowany drewn. 1852 r. przez
Zaleską i parafjan staraniem ks. Mateusza Miksiewicza.
Kaplice: Połomień i Rukła. ZuMszhi zaś nie istnieją od
r. 18675 4 2 8 0

Dorsuniszhi, 4 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P.,
załóż, przez Witolda, uposażony 1478 przez Kazimierza '
Jagiellon, nadaniem ziemi w Butyszkach i dochodów
dziesięcinowych ze dworu; 1492 r. powiększony fundusz
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nadaniem nowych dziesięcin karczmy i t. p. Kościół od
r. 1848 wymurowany przez parafjan, poświęcony 1853 r.
p. t r Trójcy Przen. przez dziekana trockiego Wojszwilę.
Kaplica na cmentarzu 2882

Kronie, nie etat., p. t. N. P. M. Anielskiej, była ka-
plica dorsuniska załóż. 1764 r. przez Zaranka, chór.
petyhor.; skasow. 1866 r. Buduje się nowy murowany
kościół kosztem parafjan, staraniem ks. Józefa Wojteku-
nasa, tymczasem nabożeństwo w kaplicy drewnianej . . 2343

Kowale, 5 kl., p. t. św. Antoniego W., zbudowany
1780 r. przez parafjan; a w r. 1800 wymurowany przez
chorążego Wawrzeckiego, dziedzica kowalskiego. Ka-
plice. Tołejciszki i na cmentarzu 2783

Rudniki, 5 kl., p. t. Trójcy Przen., drewniany, zało-
żony 1511 r. przez Zygmunta I, 1614 odbudowany i upo-
sażony przez Zygmunta III nadaniem folw. Zieńkow-
szczyzny, posiadanej dożywotnio przez tatara Dawida
Bachtyra i daniny od ziemian. Zniszczony w czasie naj-
ścia, potem odbudowany. Odnowiony 1884 przez para-
fjan. Kaplice: Rudniki i Jaszuny—nie istnieją 2286

Jewje, 4 kl., p. t. św. Anny, drewniany, założony
około 1600 r. przez Bohdana Ogińskiego; zgorzał 1794 г.,
odbudowany 1796; spalony przez Francuzów 1812 г.,
odbudowany 1816 r. przez ks. Gabryela Ogińskiego.
W r. 1859 wybudowany nowy przez ks. Lapińskiego,
drewniany. Kaplice: na cmentarzu; Dabina zaś nie ist-
nieje ,. . . 4020

RyJconły, filjajewiejska, p. t. św. Trójcy, pierwotnie
murowany zbiór kalwiński, 1688 roku przez Marcjana
ks. Ogińskiego, w. kanclerza lit., oddany został domini-
kanom trockini z majątkiem Rykontami 1543

KozakiszM, dawniej filja poporcka, potem żosielska,
p. t. N. M. P., założony murowany 1609 r. przez Stani-
sława Bejnarta. Konsekrowany przez biskupa tomasień.
Wołczackiego 1790 r. Kaplica Narowy . . . . . . . . 3300

Skasowany w r. 1864 kościół parafjalny: Poparcie,
p. t. św. Stanisława (ob. klasztory dominikańskie). Ka-
plica cmentarna przyłączona do Żośli.

Dekenat merecki.

Merecs, dawniej major Merecz, 3 kl., p. t. Wniebo-
wzięcia N. M. P., załóż, przez Jagiełłę na początku za-
prowadzenia Wiary św. na Litwie p. t św. Mikołaja,
uposażony prssez Kazimierza Jagiellon. 1442 r. nadaniem
jeziora Piłwingis; Aleksander Jagieł. 1493 r. nadał jezioro
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Gelawino, z obowiązkiem śpiewania wotywy o Matce
Boskiej w sobotę; w tym czasie przemieniono i tytuł
kościoła; fundusz pierwotny powiększony przez Zy-
gmunta I i Batorego. Władysław IV odnowił Kościół
w r. 1648. Kaplica na cmentarzu, pihoingi zaś od r. 1867
nie istnieją 6240

Niedzingi, 3 kl., p. t. Trójcy Przen., załóż, przez je-
ner. Wincentego Żylińskiego.1844 г., murowany; konse-
krowany przez arcybiskupa Żylińskiego 1849 г., do roku
1862 liczył się filją merecką, przez tegoż arcybiskupa
Żylińskiego zaliczony do parafialnych, od r. 1866 pod-
niesiony do 3 klasy. Kaplica Michniuny 3000

Marcinicańce, filja merecką, p. t. św. Szymona i Judy
ар., załóż. 1770 r. przez ks. Józefowicza; po spaleniu się
tego kościoła w r. 1878, wybudowany w r. 1880 przez pa-
rafjan, staraniem ks. Antoniego Dylkiewićza 3342

Rotnica, filja merecką, p. t. św. Bartłomieja ap., za-
łożona przez Kazimierza Leona Sapiehę około 1650 r.
Wredług Załęskiego, Michał Pac wystawił tu kościół dla
misji jezuickiej 1676 r. x). Nowy kościół wymurowany
1909 r. kosztem i staraniem ks. Franciszka Bernotą
i parafjan 2304

Olkienihi, 3 kl., p. t. Nawiedzenia N. M. P., założony
przez królowę Bonę, uposażony przez Batorego, który
w r. 1581 nadał ziemięc klinem leżącą u zbiegu rzek
Mereczy i Spingli, zwaną Uroczyszcze Wasilino—na
prośbę proboszcza Sebastjana Żochowskiego. Spalony
w czasie najścia i odbudowany. Nowy kościół muro-
wany, założony 1823 r. przez ks. Kotowicza i starostę
Rupejkę, ukończony 1837 г., konsekrowany 1854 r. przez
arcybiskupa Żylińskiego, powiększony 1898 r. kosztem
parafjan. Kaplica na cmentarzu, nie istnieje . . . . 9041

Daugi, 3 kl., p. t. Opatrzności Boskiej, założony
drewniany przez Witolda 1393 r. i uposażony nadaniem
dziesięcin z Daug, Olity i Perlai, oraz folwarku Dworec
z 4 poddanymi. Aleksander Jagieł. 1503 r. 14 sierp, fun-
dusz ten powiększył dodaniem ziemi Pustowszczyny,
karczmy, kolędy (columbatio) ze szlachty i kmieci
w Daugach, Przełajach, Wolkienikach, Lejpunach, Ora-
nach, Olicie — po obu stronach Niemna, jezioro Aukro-
tis i t. p. Królowa Bona 1555 r. 18 czerw, założyła tu
kaplicę przy szpitalu dla ubogich i niedołężnych i po-
większyła fundusz proboszcza z obowiązkiem opieki
i posługi duchownej pozostającym w szpitalu. Kościół

l) Jezuici w Polsce, t. IV, str. 1280.
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obecny wymurowany 1862 roku staraniem ks. Mateusza
Piotrowskiego, kosztem paraf j an. Kaplica BychowczyszM,
wymiarowana 1848 r. przez Bernarda Karłowicza i na
cmentarzu . . - 5936

Przełaje, k. nie etat., p. t. św. Bartłomieja ap., była
filja daugowska fundacji witoldowskiej, uposażony przez
Alesandra Jagieł., króla Stefana i Zygmunta III, ska-
sowany 1866 г.; wrócony 1905 r 2300

Orany, fiłjadaugowska, p. t. św. Michała Arch., к. drew-
niany, założony 1786 r. przez Michała Brzostowskiego,
podskarbiego lit., starostę orańsk., daugow. etc. . . . 5245

Kaplice: Kamień, drewn. zbudow. 1850 r. przez je-
ner. Brzostowskiego i BobryszU, wymurowana 1838 r.
przez Rossochackiego.

Punie, 3 kl., p. t. św. Jakóba ap., fundacja witol-
dowska. W r. 1503 we środę po Nawiedzeniu N. M. P.
król Aleksander Jagieł, potwierdził nadanie swych przod-
ków — dziesięciny z Puń, Birsztan, Dusioł i Sinina,
7 poddanych, ziemię z pasieką za Niemnem, pod obo-
zem; jezioro Downar z przyległą ziemią i t. p. Podda-
nych kościelnych wyłączył z pod jurysdykcji sądów
świeckich, zastrzegając ich sądom własnym. Kościół
pierwotnie był drewniany, spalił się 1857 г., w którym
ks. Zagórski założył murowany i wykończył go 1862 r.
z pomocą parafjan. Kaplica na cmentarzu. Plasówha zaś
nie istnieje . . 2935

Butrymańce, filja puńska, p. t. Zbawiciela; fundacja
pierwotna niewiadoma, do r. 1767 była to kaplica dwor-
ska, potem została przemianowaną na filję. W r. 1843
ks. Wincenty Jezierski wnziósł tu nowy kościół . . . 2880

Jezno, 4 kl„ p. t. św. Michała Arch, i św. Jana
Chrzciciela, wymurovyany 1643 r. przez Stefana i Krzy-
sztofa Paców, odnowiony 1770 r. przez Antoniego Paca,
konsekrowany 1772 r. przez biskupa sufraganą Toma-
sza Zieńkowicza. Kaplica na cmentarzu, murowana . . 4736

BtoUiszki, 4 kl., p. t. Trójcy Przen., założony drew-
niany 1593 r. i uposażony 1596 r. 4 kwietnia przez
Zygmunta III, nadaniem 16 włók ziemi w Kielowicach,
Wirkinikach i Piecloryszkach, dwie włóki łąki zwanej
Iłgi, jeziora Judzin, z zastrzeżeniem, by proboszcz był
Litwin, lub inny, posiadający język litewski, utrzymy-
wał wikarego i bakałarza. Oprócz tego zobowiązał pa-
rafjan płacić proboszczowi po 4 groszy od osoby; bra-
nia opłaty za posługę duchowną zabronił. W r. 1776
Józef Boufał, starosta stokliski, wymurował nowy kościół,
pokonsekrowany tegoż roku przez biskupa sufraganą

25
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Tomasza Zieńkowicza. Kaplice: Piesztowiany i na cmen-
tarzu 7010

Olita, 4 kl., p. t. św. Ludwika wyzn., założony 1524 г.,
p. t. św. Jana Chrzciciela, przez Jana Zabrzezińskiego,
marszałka lit., wojew. nowogr. i przez niego uposażony
nadaniem 12 poddanych ziemian i 2 bezrolnych, 2 kar-
czem w Olicie, 3 łanów na 70 beczek wysiewu, łąki
Daużynitowicze i dziesięciny ze dworu i z bojarów olic-
kich, ryb ze stawów i wstępu do puszczy. Nadto fun-
dator wyznaczył taksę za posługę duchowną: pół kopy
gr. pokładnego za pogrzeb szlachcica, po groszu za po-
dzwonne każdorazowe, 12 gr. za egzekwie, 3 gr. za
mszę pogrzebową, 1 grosz za kondukt; po groszu kolędy
z każdego domu w Olicie, poza miastem zaś, ile kto da;
spowiedź darmo i t. d. Na proboszcza wkłada obowią-
zek trzymania wikarego Litwina i odprawiania 3 mszy
tygodniowo. 1595 r. proboszcz ks. Snarski nadał wikar-
juszom domek swój i staw przy szkółce, z ogrodem.
Mieszczanie obowiązali się dawać po korcu żyta wia-
nego, a okoliczni parafjanie po groszu na utrzymanie
organisty. 1818 r. ks. Ludwik Kamiński wymurował
nowy kościół, który został pokonsekrowany przez bis-
kupa Wacława Zylińskiego 2400

Oława, filja olicka, p. t. Trójcy Przen. Założenie
niewiadome; kościół istniał już w r. 1697, jak z na-
pisu na kursorji dziekana trockiego położonej 2 stycznia
t. r. *); obecny drewniany, zbudowany 1802 r. przez
Kiejstuta Giedymina 3000

Piwoszuny, 4 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P., nie-
gdyś filja benedyktynów starotrockich założona pod
górą 1648 r. przez Jana Kłodzkiego, starostę miadziol.
Nowy drewniany zbudowany 1825 r. na górze przez
opata benedyktyn, ks. Celestyna Sorokę. W kościele
tym obraz cudowny Matki Boskiej. Kaplica na cmenta-
rzu zbudowana 1857 r. na miejscu dawnego kościoła . 4498

HanuszyszM, 4 kl., p. t. św. Filipa i Jakóba ap., za-
łożony przez Jana Naruszewicza, dziedzica hanuszysk.
1568 r. drewniany. Wymurowany 1829 r. przez Kazi-
mierza i Teresę Szetkiewiczów, sędz. granicz, trockich,
dziedziców hanuszysk. Konsekrowany 1853 r. przez bis-
kupa Wacława Zylińskiego 3740

Duśmiany, 5 kl., p. t. św. Symona i Judy ap., zało-
żony z drzewa przed r. 1522. Odbudowany 1820 r. przez
kamedułów pożajskich i w tymże r. konsekrowany przez

ł) Ob. Kościół Zamkowy cz. II, str. 126.



—. 195 —

biskupa sufraganą Kundzicza"; 1826 .r. zaliczony do para-
fjalnych. Kaplica Żyliny, fundacji Żylińskich 3500

- Niemonajcie, 5 kl., p. t. Narodzenia N. M. P. Założe-
nie niewiadome; uposażony przez Sapiehów Mikołaja
i syna jego Kazimierza 1626 r. Ci widząc, iż w Niemo-
najciach ludzie żyją bez ślubów, bez chrztu św., spo-
wiedzi i sakramentów schodzą ze świata, z powodu
braku stałego kapłana przy kościele niemonajckim,
nadali 6 włók ziemi z poddanymi we wsi Ryngałowi-
czach v Kalnianach i 6 włók na folwark, 3 włóki mię-
dzy rolą mieszczańską, które i pierwej do tego kościoła
należały, łąkę nad Zebrą i t. d. Bakałarzowi szkółki 3
beczki żyta i 10 zł. ze dworu. Odnowiony 1750 r. spa-
lił się od pioruna 1831 г., sprzęty wewnętrzne wyra-
towali, żydzi miasteczkowi; odbudowany przez Wincen-
tego Żylińskiego, sędzi granicz* trock. Wymurowany
nowy 1904 r. przez ks. Feliksa Bałtuszkę z pomocą
parafjan . 3000

Niemoniuny, 5 klM p. t. św. Piotra i Pawła ap., drew-
niany, zbudowany 1786 r. przez starościnę Krystynę Ka-
czanowską. Odbudowany 1878 r. przez ks. Noniewicza
z pomocą parafjan. Kaplica na cmentarzu . . . . . . 3060

Birsztany (dawniej Bersztany) pierwotnie był filją
preńską, drewniany, założony 1643 r. przez Annę Pa-
cową, podkancl.lit., i uposażony przez króla Władysława
IV nadaniem ziemi i poddanych, odbudowany 1787 r.
przez Kazimierza Sapiehę, starostę preńsk. Wymuro-
wany 1910 r. przez ks. Jana Korwela г pomocą parafjan
i ze składek kuracjuszów 1192

Dekanat oszmiańsM.

Oszmiana, 1 kl., p. t. św. Michała Arch., założony
przez Jagiełłę, odbudowany i uposażony przez w. ks. 1. Zy-
gmunta 1432 г., na pamiątkę zwycięstwa,odniesionego nad
Swidrygiełłą, konsekrowany przez biskupa Krasińskiegox).
Książę Zygmunt założył tu kolegjatę z mansjonarzami.
Do funduszu kościelnego należały 4 folwarki: Święty-
duch ze wsią i 6 zaściankami, Kozianyze wsią, Łatyhol
ze wsiami: Jaźgi, Bielewicze i Maciulany i zaśc. Zieloną,
Kubionka w ławaryskiej parafji ze wsiami Bildzie, Pun-
tuzy i 4 zaścianki. Nowy kościół wymurowany ze skła-

') Łewicki. Powstanie Świdrygiełły. Kraków 1892 г., str, 162. Jan-
kowski. Powiat Osłsmiański t. I, str. 14.
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dek parafjalnych 1904 r. Kaplice: Bołłupie v., Horodnihi,
Polany, Olany (w ruinie). Byłe kaplice: Świętyduch, w
końcu XVIII wieku już nadrujnowana, Mostwiliszki i Woj-
niewicze, rozebrane po 1866 г.; oraz Suchodoły p. t. św.
Anny, założoną 1534 r. przez ówczesnego dziedzica Jana
Olechnowicza Żynczyłę, który nadał ziemię Jakietany,
Piekielewszczyznę, Szwabowszczyznę i Szowejniszki,
2 poddanych i t. p. Kaplica cmentarna, zbudowana 1872
r. z kościoła po-dominikańskiego. (Ob. klasztory) . . . 11234

Olszany, 3 kl., p. t. św. Jana Chrzciciela, założony
w XV wieku przez książąt Aigimuntowiczów Olszań-
skich; . obrócony potem przez Sapiehów na zbór kal- "
wiński. W r. 1618 Paweł Sapieha wymurował kościół
z klasztorem dla franciszkanów i nadał ziemię pod ple-
banję nad rzeką Łostają i wieś Pleszynę 16 włók, wstęp
do lasu i t. p.; baryłę 24 garncową wina węgierskiego,
lub reńskiego: z obowiązkiem odmawiania codziennego
hor kanonicznych i odśpiewywania ich w dni święte,
oraz 2 mszy tygodniowo i 1 aniwersarza rocznie. Po-
konsekrowany przez biskupa Eustachego Wołłowicza.
Kaplice Olszany i na cmentarzu. (Ob. klasztory) . . . . 7142

Bohdanów, filja olszańska, p. t. św. Michała Arch.,
załóż, w połowie XVII w. drewniany przez Piotra Paca,
wojew. trock., konsekrowany 1690 r. przez biskupa su-
fraganą Słupskiego, zaliczony do parafjalnych 1792 r.
przez biskupa Massalskiego 3007

Murowana Oszmianka, 5 kl., p. t. Bogarodzicy N. M. P.,
drewniany, zbudowany na miejscu dawnej kaplicy przez
podkomorzego Ważyńskiego 1790 r 4500

Smorgonie, k. nie etat., p. t. św. Michała Arch, i św.
Aleksego. Założony przez Jerzego Zienowicza drewniany
nad rzeką Oksną 1503 r. p. t. Zwiastowania i Nawie-
dzenia N. M. P., w tymże r. uposażony nadaniem ziemi
na 4 sochy i 11 poddanych. Syn jego, Jerzy Zienowicz,
1524 r. 24 marca uposażył altarję św. Anny i św. Sta-
nisława nadaniem ziemi, dziesięcin, poddanych i t. p.
W połowie tego wieku kościół oddany został kalwinom
z funduszem; kalwini wymurowali nowy kościół nad sta-
wem. W r. 1621 na mocy dekretu oszmiańskiego sądu
grodzkiego kalwini zostali usunięci z funduszu kościel-
nego i z obu kościołów. Zbudowany przez nich kościół
obrócony na parafjalny, zniszczony przez Moskwę 1655
г., został odnowiony w tymże czasie; nareszcie odnowio-
ny 1863 r. przez ks. Zaleskiego, zabrany na cerkiew
1866 r. Kościółek pierwotny, obrócony na kaplicę cmen-
tarną, został rozrzucony, cmentarz obrócony na wspólny
dla katolików i prawosławnych. 1911 r. dokończono bu-
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dowę murowanego kościoła staraniem ks. Stanisława
Klima, ks. Justyna Pietranisa i parafjan. Kaplice: Za-
lesre. Cicin zaś nie istnieje 4650

Krewo. k. nie etat., p. t.św. .Jan-a Chrzciciela, załóż,
przez Jagiełłę 1387 г., uposażony przez Annę Gasztol-
dową, wdowę po Jerzym, nadaniem na ołtarz św. Je-
rzego i św. Anny dwóch łanów w Niewieryszkach i trze-
ciego w Wierebiszkach, 7 poddanych ziemian, dziesię-
ciny z Wiszniewa i t. p.; 1478 r. taż Gasztoldowa z sy-
nem Jerzym uposażyła ten kościół nadaniem 2 podda-
nych ziemian. 1704 r. Zakrzewscy założyli tu 2 altarje
i nadali folwarki Zakrzewię i Tańszczyznę. Odbudo-
wany kościół 1850 г., zabrany na cerkiew 1868 r. Pa-
rafję wskrzeszono 1906 г., buduje się nowy kościół
kosztem parafjan: Kaplice Miłejkowo i Krzywsk — ska-
sowane 1866 r 5999

Soły, 3 Id., p. t. N.M.P. Różańcowej. Założenie nie-
wiadome. Uposażony 1598 r. przez Halszkę Radziwił-
łową, wojowodzinę wileń., a w r. 1620 przez Jana Kiszkę,
wojew. połock., i żonę jego Krystynę z Druckich Soko-
lińskich nadaniem folwarku Iwaszkowców ze wsią, 18
włók, nad rz. Oszmianą, wstępu do puszczy Solskiej
i t. p. Fundusz powiększył w r. 1624 Samuel Adamo-
wicz Dziedowicz, dziedzic na Kuszlanach, nadaniem
gruntu Wierbuszek i Judziszek z łąkami nad rz. Osz-
mianą, naprzeciw plebanji. Kościół zniszczony przez
Moskwę 1656 r. odbudowany, spalił się 1812 r. Ponow-
nie go odbudował z drzewa ks. Piotr Żyliński 1849 r.
kosztem własnym .i parafjan; pokonsekrowany przez
biskupa Wacława Żylińskiego 1853 r. Kaplice: Soły, Ra-
czuny, Słobódka i Proniuny, była kaplica słobódzka. Os-
tatnie 2 przyłączone po skasowaniu słobódzkiego ko-
ścioła 8085

Daiikszyszki, filja solska, p. t. Opieki N. M. P., za-
łożona w XVIII wieku przez Brygidę z Michałowskich
Sulistrowską i kanonika wileńskiego Joachima Suli-
strowskiego.

Oraużyseki, 4 kl., p. t. św. Piotra i Pawk ap. Zało-
żenie niewiadome. Uposażony przez Mikołaja Butryma,
dziedzica na Graużyszkach 1503 r. zapisem na ołtarz
w tym kościele daniny zbożowej i innej ze dworu, zie-
mi pod plebanję, pola pod Gieluciszkami z 3 podda-
nymi. 1510 r. Jadwiga, córka Jerzego Juchuowicza, za-
pisała 2 kopy gr. na kościół graužyski, a w r. 1518 Bar-
bara, wdowa po Mikołaju Butrymie podniosła Grau-
źyszki do rzędu miasteczek za zgodą Zygmunta I i na-
dała karczmę na wspomnianą altarję. 1547 r. Jadwiga
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Zienowiczowa ze Smorgoń zapisała' sukno-szerynkę na
kościół graużyski. Mylnie więc przypisywano dotąd za-
łożenie tego kościoła w połowie XVII w. Eustachemu
Kierdęjowi, który w tymże czasie odbudował go . . . 4540

Żuprany, 5 kl., p. t. św. Piotra i Pawła ap., zbudo-
wany z drzewa w połowie XVI w. przez Henryka Dau-
kszę i Dowgirda, zabrany przez kalwinów, odebrany
od nich 1646 r. przez kanonika Pawła Kleczkowskiego.
Po najściu moskiewskiem odbudowany 1692 r. przez
margabinę brandenburską, córkę Bogusława Radziwiłła.
W r. 1864 wymurowany przez Adama hr. Czapskiego,
dziedzica na NowosioJkach. Kaplica Żuprany — nie ist-
nieje 6100

Gudohaje, k. nie etat., p. t. Nawiedzenia N. M. P.,
założony przez Józefa i Annę z Sulistrowskich Wojnów,
oboźnych, połockich i innych obywateli miejscowych
1764 r. z klasztorem karmelitów bosych. Po zwinięciu
klasztoru 1832 г., kościół liczył się do r. 1866 kaplicą
słobódzką, potem został własnością prywatną, wyku-
piony przez proboszczów solskich był kaplicą solską.
Od r. 1905 wskrzeszono dawną parafję i wrócono z Osz-
miany obraz Matki Boskiej, już w XVI wieku za cu-
downy uznany i tłumnie odwiedzany J), umieszczony
tam po zamknięciu kościoła gudohajskiego 5906

Skasowane kościoły parafjalne, filje i kaplice:
Вгепгса, p. t. Trójcy Przen. (ob. bernardyni) skasow.

1866 r.
Marków, filja bienicka, p. t. św. Michała, uposażona

przez Władysława IV, kościół był odbudowany 1740 r.
przez Jana i Barbarę Szczyttów — drewniany. Skaso-
wany 1866 r.

Narwiliszki p. t. św. Franciszka (ob. franciszkanie).
Skasowany 1832 r.

Dekanat wiszniewski.

boje, 2 kl.,* p. t. św. Piotra i Pawła ap. Założenie
niewiadome. Początkowo parafjalny, był pod zarządem
księży świeckich, zabrany przez kalwinów, został ode-
brany I63lr. przez Mikołaja Kiszkę z Ciechanowca, pod-
skarb. lit., i ze zbudowanym klasztorem oddany bernar-
dynom. Konsekrowany 1781 r. przez sufraganą Toma-
sza Zieńkowicza. Kaplice: Jałołtowicze i na cmentarzu . 10603

') Arch, konsyst. Wizyta z r. 1784,
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Dudy, f ii j a iwiejska, p. t. Narodzenia N. M. P.; za-
łożenie niewiadome; uposażona L608 r. przez Karola
Cht)dkiewicza wojew. wileń., wymieniona na synodzie
biskupa Sapiehy i następnych. Kościół odbudowany
drewniany przez Hieronima Zieńkowicza 1712 г., kon-
sekrowany 1772 r. przez sufraganą Tomasza Zieńko-
wicza 4002

Wiszniew, 3 kl., p. t. Nawiedzenia N. M. P., założony
i uposażony 1424 r. przez Sieroiona Giedygołdowicza,
kasztelana wileńskiego, nadaniem dóbr Otmutt, 10 podda-
nych, Żórawiej góry, ziemi Gierymuszek, prawa łowie-
nia ryb w rzece Sule i Brzezinie, dziesięcin z Wisz-
niewa i Wołmy i. t. p. Wymurowany 1624 r. przez Je-
rzego Chreptowicza, konsekrowany 1675 r. przez sufra-
ganą Słupskiego. Powiększony 1906 r. Kaplica na cmen-
tarzu 7535

Gieranony, 3 kl., p. t. św. Mikołaja, założony 1411 r.
przez w. ks. 1. Zygmunta, wymurowany 1519 r. przez
wojew. wileń., Wojciecha Gasztołda, hr. na Murowa-
nych Gieranonach; konsekrowany 1781 r. przez sufra-
ganą Tomasza Zieńkowicza. Gasztoldowie założyli tu in-
fułację, o której pisaliśmy wyżej. Kaplica JBerdowss-
csyzna 3342

Dziewieniszki, 5kl., p. t. N. M. P. Różańcowej, daw-
niej filja gieranońska, założony drewniany przez tegoż
Gasztołda 1474, r. p. t. św. Michała. W r. 1510 Jadwiga,
córka Jerzego Juchnowicza, zapisała poddanego Mich-
nusa Jakóbowicza z ziemią i wszelką należnością . . . 5706

Hruzdowo Obórek, 5 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P.,
założony i uposażony 1443 r. przez Andrzeja Sakowicza,
dziedzica Hruzdowa, nadaniem ziemi na 4 sochy, 7 pod-
danych, folw. Synakowskie, daniny pieniężnej i jaz na
Berezynie. Syn jego Bohdan powiększył fundusz 1475 r.
nadaniem ziemi i daniny pieniężnej w kwocie 4 marek,
które miały być pobierane z Iży, Daniuszewa, Spiablicy,
Syczeniąt i innych majętności. Odbudowany 1773 roku
z drzewa przez ks. Ogińskiego. Kaplice: Chołchla, Czer-
nowo, Chożów (ob. dekanat wilejski) i na cmentarzu . . 3712

Derewna, 4 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P., wy-
murowany 1590 r. przez Mikołaja Radziwiłła. Kaplica na
cmentarzu 6493

Konwaliszki v. Smolińsk, 5 kl., p. t. św. Mikołaja В.,
drewniany, zbudowany na miojscu dawnej kaplicy, wy-
mienionej na synodzie 1744 г.; zbudował go kanonik
miński Mikołaj Jankowski w r. 1808 i oddał misjona-
rzom (ob. klasztory). Kaplica Stoki 3508
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Lipniszki, 4 к)., p. t. śvv. Kazimierza, założony 1510 r.
przez Zygmunta I, odbudowany 1804 r. przez księcia
Bezborodko, zgorzał 1890 r. Wymurowany w r. 1900
staraniem ks. dziekana Jana Mokrzeckiego, kosztem
p. Wolskich i parafjan. Kaplica ZygmunciszU 7275

Sobotniki, 5 kl., p. t. św. Władysława, pierwotny ty-
tuł śvv. Jerzego M., założony przed r. 1545 i uposażony
w tymże roku 24 listopada przez króla na prośby pro-
boszcza Pawła Skaszewskiego, późniejszego kanonika
wileńskiego. Uprosił on 2 ziemian poddanych i 2 bezrol-
nych ze dworu dziewieniskiego wzamian za dziesię-
ciny z Konraciszek i Jakuń, niesprawiedliwie odebrane
przez Wojciecha Gasztolda i oddane mansjonarzom gie-
ranońskira. Zabrany przez kalwinów, wrócony został w
r. 1572, przez Olbrachta Radziwiłła odbudowany z drze-
wa i nanowo uposażony nadaniem 20 włók ziemi, 3 ogro-
dów, 3 karczem, dziesięcin i t. p., z zastrzeżeniem, że
naruszyciele funduszu nie ujdą gniewu i sądu Bożego.
Odbudowany około 1774 przez Jerzego Abramowicza.
Wymurowany kosztem Władysława Umiastowskiego
i parafjan, staraniem ks. Józefa Mikielunasa 1902 r. Ka-
plice: KwiatJcoivce, Żemłosław i na cmentarzu 5856

Łazduny, 5 kl., pierwej filja subotnicka, p. t. św.
Symona i Judy ар., drewniany, założony około 1600 r.
przez Olbrachta Radziwiłła, odbudowany przez biskupa
wileńskiego Zieńkowicza około r. 1770; a potem przez
Oskara Milewskiego 1852 r; staraniem proboszcza ks.
Franciszka Mackiewicza, kosztem parafjan, wymurowany
1912 r. 5440

Nalibohi, 5 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P., drew-
niany, założony przed r. 1447, odbudowany około 1600 r.
przez Oibrachta Stanisława Radziwiłła. Do funduszu ko-
ścielnego należał folwark Terabiejna i 2 chaty we wsi
Nalibokach. Kościół konsekrowany 1704 r. przez bis-
kupa Brzostowskiego 6306

Surwiliszki 4 kl., p. t. Trójcy Przen., drewniany.
Założony 1560 r. przez Jana Hajno z żoną Różą Życzy-
łówną i uposażony 1591 roku przez tęż Różę, jako
wdowę, nadaniem 6 wiader miodu, pola do siewu
w Radubiu, 3 łąk nad rzeką Baranówką, wygonu przy
młynie, dziesięcin zbożowych z Surwiliszek, wolnego
miewa, 3 poddanych i targowego myta w dzień św.
Trójcy. Kaplica: Khwica. Buduje się nowy kosztem
parafjan 3829

Trąby, 4 kl., p. t. Narodzenia N. M. P., drewniany, zało-
żony 1410 r. przez Marję Gasztoldową, odnowiony przez
Wojciecha Gasztolda 1534 г., na uposażenie kościoła
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marszałek Olbruchta Gasztolda Jakób Krabanowicz za-
pisał folwark Łodziatyszki z przyległościami. W r. 1538
sam Olbracht Gasztold założył tu mansjonarję na 5
kapłanów i szóstego kleryka, nadając folw. Jerośmiszki,
4 poddanych ziemian, 10 pańszczyźnianych, 12 kóp gr.
ze dworu trabskiego, karczmę, kamień wosku z Gie-
ranoń, 2 uszatki miodu, 2 beczki ryb solonych na post
i wolny połów ryb na stawie przy kościele na własne
potrzeby w środy, piątki i soboty. W r. 1543 Olbrachtowa
Gasztoldowa dodała folw. Czokmakowszczyznę nad rzeką
Klewą. Nowy kościół wymurowany 1905 r. kosztem
ks. proboszcza Suchockiego, z pomocą parafjan. Kaplice:
Tanieivszczyzna, skasow. 1866 r., Janceivicze i Łodziacie-
nicta, (wiz. 1782 r.)—nie istnieją 4470

Zabrzezie, 5 kl., p. t. Trójcy Przen. i Nawiedzenia
N. M. P., założony przez Aleksandrę Zabrzezińską,
wdowę, z synem Janem, z woli zmarłego męża Jerzego,
i uposażony 1446 r. nadaniem 12 poddanych, pola na-
przeciwko plebanji na 40 beczek wysiewu, paszni Cza-
stowa na 60 beczek, lasu, zwanego Światylas, łąki aż do
rzeki, 2 stawów w Kułakowszczyźnie, 10 osób czeladzi,
dziesięcin snopkowych ze dworu, jaz na rzece i 12 pu-
dów miodu. Kościół konsekrowany przez sufraganą An-
cutę 1697 r. Kaplice: Rożesłmo i Wołożyn 4500

Skasowane kościoły i kaplice w roku 1866:

Wołożyn, p. t. św. Józefa Oblub., założony przez Jó-
zefa Słuszkę 1681 г., wymurowany 1806 r. przez Józefa
hr. Tyszkiewicza (ob. bernardyni). Kaplica cmentarna
przyłączona do Zabrzezia

Łosk, p. t. Niepokalanego Poczęcia N. M. P., zało-
żony 1489 r. przez Annę Kiszkową, księżnę z Łoska,
i uposażony nadaniem wsi Niemczynowicz z poddanymi,
ziemi Dołhy ze wszystkiemi atynencjami i dziesięci-
nami x); a w r. 1493 dodaniem folwarku Krywska,
8 kóp. gr. szerokich i daniny mięsnej, t. zw. trečia hru-
dzina — ze dworu.

Horodzilów, p. t. Bożego Ciała, założony około 1443
r. przez Jakóba Ralowicza, odbudowany 1752 r. przez
proboszcza ks. Korzona; po skasowaniu rozebrany; ka-
plica murowana przy tym kościele została we władzy
prawosławnego duchowieństwa.

ł) Arch. Konsyut. Wkyta г г. 1784.
26
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Dekanat święciański.

Swiądany, i kl., p. t. Wszystkich Świętych, drew-
niany, założony przez Witolda; uposażony przez An-
drzeja Butryma Niemirowicza z żoną Maryną w r. 1510
nadaniem na ołtarz śvv. Anny domu w Święcianach,
3 poddanych ziemian oksztowilców, dziesięcin zbożo-
wych z Cejkiń, z wyjątkiem pszenicy ozimej, należą-
cej do funduszu kościelnego, pustoszy w Ejgierdysz-
kach i t. p.; a po śmierci swej cały majątek Cejkinie.
Zygmunt I 15M r. 20 listopada potwierdził pierwotne
nadania Witolda i Kazimierza Jagiellon, na kościół świę-
ciański:—domu plebanjalnego i ogrodów w Swięcianach,
poczynając od cmentarza dokoła plebanji i ogrodu Cho-
dora pod miastem, dziesięcin ze Święcian, Dzisny, Kon-
ciagina, 3 karczem, 14 poddanych w Konciaginie, Swię-
cianach i Krypulanach, jeziora Bożunia; oraz dodał od
siebie 2 poddanych i pustoszę: Milaciszki, Peruszki i Gir-
miniszki, ziemię przyległą do ogrodów plebanjalnych,
po lewej ręce od drogi do Konciagina, 5 placów i karcz-
mę w Święcianach, i wolną sprzedaż na rynku. 1542 r.
Stanisław Dowojna, spadkobierca Andrzeja Niemirowi-
cza umówił się z altarystą o zwrot sobie Cejkiń za .4
poddanych ziemian i 10 kóp gr. Pierwotny kościół od-
budowany 1636 r. z drzewa. Wymurowany zaś 1898 r.
ze składek obywateli i parafjan. Konsekrowany 1900 r.
przez biskupa Zwierowicza. Kaplice: Eacskowszczyzna,
Cerkliszki i Stanisławów. Byłe kaplice: Konciarzyn, (od
r. 1866) Lubochowszczyzna i Antesory (od r. 1866) nie istnieją 9353

Hoduciszki, 3 kl., p. t. N. M. P. Szkaplernej. Założe-
nie niewiadome. Po zburzeniu pierwotnego kościoła przez
heretyków, kanonik wileński, Stanisław Kiszka, wybudo-
wał 1608 r. nowy drewniany kościół, p. t, św. Michała
1 św. Kazimierza, i uposażył go nadaniem folwarku Jan-
kowa, 15 włókowego, dziesięcin groszowych od szlachty,
zdawna płaconych kościołowi i kolędy z poddanych po
2 gr. od włoki, wstępu do lasu, jeziora Hejdelis, placu
z ogrodem pod plebanję i szkółkę, z obowiązkiem utrzy-
mania rektora szkoły. Dobra te nadał potem kapitule wi-
leńskiej; która była kolatorką probostwa hoduciskiego.
1826 r. prałat Cywiński, późniejszy sufragan trocki,
jako prokurator kapitulny wymurował tu nowy kościół;
a w r. 1904—1911 parafjanie wznieśli nowy murowany
kościół własnym kosztem, staraniem ks. Krysztopanisa . 7608

Komaje, 3 kl., p. t. św, Jana Chrzciciela, wymuro-
wany 1606 r. i uposażony przez Jana Rudominę, woj-
skiego bracław.—nadaniem 80 kóp gr. ze dworu Komąj
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i po 3 gr. co rok z poddanych, pola przy Hwozdowi-
czach, 2 wsi z 17 poddanymi, domu z placem dla śpie-
waków, wstępu do jeziora przy Komajach—z obowiąz-
kiem 3 mszy tygodniowo. Konsekrowany 1673 r. przez
sufraganą Słupskiego. Kaplice: Szylwa, OlechniszM — na
cmentarzu 5998

Łynłupy, 3 kl., p. t. św. Andrzeja apost, zbudo-
wany i uposażony 1495 r. przez Andruszkę Dow-
girdowicza, p. t. Wniebowzięcia N. M. P., św. Andrzeja
i św. Jerzego, nadaniem 13 poddanych czynszowych,
daniny ze dworu Łyntup, Korkożyszek i Zajeśni, t. j .
dziesięciny żyta, owsa i hreczychy i z m. Struny —
grochu; — ziemi przy rz. Olksni, aż do błot zujwisjuch.
W testamencie, stwierdzonym podpisem żony jego Świę-
tochny jeszcze zapisał 20 poddanych. Fundusz po-
większyli: w r. 1513 Maciej Wołczkowicz z Okszwant,
nadaniem 6 poddanych ziemian, dziesięcin i t. p. i w r.
1549 Anna księżna Zasławska, wdowa po Janie Hlebo-
wiczu — nadaniem dziesięcin z pustoszy łyntupskich,
wolnego miewa i połowu ryb w środy, piątki i soboty.
Kościół odnowiony z drzewa 1700 r. przez Jana Brzo-
stowskiego, dziedzica łyntup. refer, lit. Wymurowany ko-
sztem Biszewskiego i parafjan 1911 r. Kaplica na cmen-
tarzu. Równopole i Polesie — nie istnieją od r. 1870 . . 5435

Daugieliszki, 4 kl., p. t. św. Joachima i Anny, drew-
niany, założony i uposażony 1526 r. przez Wojciecha
Gasztolda, dziedzica gieranońskiego, p. t. Bogarodzicy
i św. Anny — nadaniem placu między kościołem i mia-
steczkiem, pola Jurgielowszczyzny, Oszan, połowy Kon-
dratowszczyzny, placu w Sieniszkach, gdzie była ple-
banja, łąki koło tego placu i nad Dzisną, 8 poddanych
ziemian, 3 karczem, stawu na Jodopie, jeziora Wy.so-
gina, dziesięciny i t. p., z zastrzeżeniem, że proboszcz
nie może posiadać drugiego beneficjum, choćby miał na
to dyspensę: powinien rezydować przy plebanji, trzy-
mać wikarego i magistra szkoły. Ponieważ probostwo
i posługa parafjalna przenosi się tu z Sieniszek, należy
tam odprawiać 6 razy do roku mszę św. za zmarłych—
uroczyście na św. Piotra i w dzień Zaduszny. Odbudo-
wany po pożarze przez ks. Jana Burbę 1899 r. Kaplice:
Kaczergiszki i Porynga, założona około 1620 r„ odbudo-
wana 1745 г., wymurowana 1818 r. przez Wawrzyńca Bo-
bińskiego. W niej cudowna figura Ukrzyżowanego Chry-
stusa; kaplica spaliła się w czasie nabożeństwa 1837 r.
z 3 kapłanami i 289 wiernymi, wskutek zapalenia się
lnu, rzuconego na ołtarz, na którym się paliły świece;
potem odbudowana. Zacisze—nie istnieje od r. 1870 . , 6681
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Sienisz'ki, filja daugieliska p. t. śvv. Piotra i Pawia
ар., pierwotnie parafja założona 1511 r. i uposażona
przez Barbarę, wdowę po Bonifacym Narbutowiczu,
z synami Mateuszem i Krzysztofem, p. t. Bogarodzicy
i św. Piotra—nadaniem ziemi w Oszanach, 8 poddanych
ziemian, 2 bezrolnych, karczmy, łąki Podzisny, dziesięcin
zbożowych z Pawłowa, pud i Dziesny. Kościół drewniany.

Przyjaźń v. Widziszki, filja daugieliska, p. t. Na-
wiedzenia N. M. P., założona 1828 roku przez Jana Ka-
mieńskiego; w r. 1906 wymurowany nowy kościół przez
wnuka jego, także Jana Kamieńskiego 2841

Gejkinie, filja daugieliska, p. t. Bogarodzicy N. M. P.,
к. drewniany, założony 1773 r. przez Mikołaja Śmigiel-
skiego 3171

Twerecz, 4 kl., p. t. Trójcy Przen., założony 1501 r.
przez Jerzego i Mikołaja Wargałłowiczów, uposażony
1662 r. przez Feliksa Paca, który osadził tu kanoników
reguł, od pokuty. 1905 r. wymurowany staraniem ks.
Antoniego Słabszyńskiego i parafjan . 8265

Mdegiany, 4kl., p. t. św. Jana Chrzc, wymurowany
1779 r. przez Justynę Kublicką. Kaplice: КгуЫапу i na
cmentarzu w Melegianach . 4108

Strunojtie, 5 kl., p. t. św. Piotra i Pawła ap., drew-
niany, załóż. 1781 r. przez Jana i Konstancję Hrebnic-
kich, wymurowany 1848 r. przez Masłowskiego . . . . 3878

Połusze, 5 kl., p. t. św. Józefa, drewniany, założony
1750 r. przez ks. Bazylewskiego, konsekrowany 1767 r.
przez sufr. Tomasza Żieńkowicza. Kaplica Bieciuny, nie
istnieje od r. 1870 2653

Korkożyszki, 4 kl., p. t. św. Piotra i Pawła ap„ zało-
żony przez Jakóba Niemirowicza przed rokiem 1502,
w którym córka założyciela, Jadwiga, dziedziczka kor-
kożyska, uposażyła ten kościół, pierwotnie p. t. Bożego
Ciała, nadaniem placu pod plebanję, folwarku nad rz.
Żejmą na 100 beczek wysiewu, 11 poddanych ziemian,
4 bezrolnych, 2 karczem, dziesięcin zbożowych, drzewa
opałowego z lasu kluszczańskiego i t. p. Odbudowany
1670 r. przez prał. wileń. Aleksandra Sapiehę, później-
szego biskupa wileń., odnowiony 1838 r. przez kapi-
tułę wileń. jako kolatorkę, z powodu, iż Korkożyszki
na początku XVII wieku nadane były na seminarjum
wileń., i zostawały pod kierownictwem kapituły. Buduje
się nowy murowany. Filja Balingródek skasowana 1875 r. 3591

Sorokpol v. Pawijorka, 5 kl., p. t. Św. Kazimierza,
drewniany, zbudowany 1775 roku przez Sorokę . . . . 1991

Łyngmiany, 4 kl., p. t. Trójcy Przen., założony i upo-
sażony przed rokiem 1517, w którym Zygmunt I po-
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twierdził pierwotne swoje nadanie na ten kościół i, ze
względu na jego ubóstwo, powiększył dodaniem 2 pod-
danych ziemian z dóbr łyngmiańskich, 1 bezrolnego,
karczmy i pustoszy Andrzejowszczyzny. Odbudowany
1720 r. przez hr. Tyszkiewicza, drewniany. W r. 1887
ks. Szymański wymurował nowy z pomocą parafjan . . 4585

Łabonary, 5 kl., p. t. Narodzenia N. M. P., założony
przez biskupów wileń., do których należały te dobra
z nadania Jagiełły. Czas założenia niewiadomy; istniał
już w r. 1522; odbudowany z drzewa 1820 r. przez pa-
rafjan. W tym kościele jest obraz cudowny N. M. P.,
wspomniany w wizycie 1675 r. Kaplice: Stymie i na
cmentarzu 4127

Kołtyniany, 5 kl., p. t. N. M. P., dawniej św. Piotra
i Pawła ap., założony drewn. w r. 1633 przez Jana Nar-
butta, odbudowany 1767 r. przez Michała Koziełła.
W roku 1909 urządzony z gmachu klasztornego muro-
wanego'nowy, staraniem ks. Michała Mesztyka i kosztem
parafjan. Kaplica na cmentarzu 2485

KulcuciszU, 5 kl.., p. t. św. Jana Chrzc, drewniany,
zbudowany przez biskupa Benedykta Wojnę 1604 r.
Odbudowany po pożarze 1890 r. przez ks. Kazimierza
Walunasa i parafjan. Kaplica na cmentarzu 4976

Nowe Swięciany, nie etat., p. t. św. Edwarda, zało-
żona pierwotnie kaplica w 1905 roku przez ks. Jana
Burbę, dziekana święciańskiego; kościół wzniesiony drew-
niany 1909 r. kosztem parafjan 3978

Dekanat świr siei.

Świr, 3 kl., p. t. św. Mikołaja В., założony 1452 r.
przez Jana ks. Świrskiego. Następnie w r. 1472 Sieńko
Romanowicz z żoną Bohdana założyli tu altarję Nawie-
dzenia N. M. P., św. Bartłomieja i św. Leonarda wyzn.,
nadając folw. Jodup z 6 poddanymi,, dziesięciny zbo-
żowe zWołożyna i Sporów, ogrodowe ze Świra—z obowiąz-
kiem 2 mszy tygodniowo. W roku 1490 Jan Romano-
wicz, ks. Świrski, z żoną Anną zapisali 13 poddanych
i dziesięciny z Sermieża. 1503 r. Stanisław Talmonto-
wicz, dziedzic świrski, nadał folw. Sielany z 12 podda-
nymi, jezioro Tuszczę, karczmę w Kobylniku, młyn ze
stawem przy Tuszczy, ziemię Bogowszczyznę przy Sie-
lanach z 2 poddanymi, dziesięciny z Kobylnika, Dubo-
tołki i innych—z obowiązkiem 8 mszy tygodniowo. W r.
1647 Pabjnn Poklewski Koziełło założył tu altarję Zwia-
stowania N. M. P. W r. zaś 1658 tenże Koziełło z ka-
nonikiem Kasprem Jasińskim wymurowali kościół nowy,
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konsekrowany 1671 r. przez sufr. Słupskiego. Kościół
ten znacznie powiększony dobudowaniem nowego gmachu
od strony wschodniej, staraniem ks. dziekana Walunasa,
kosztem Zygmunta Chomińskiego, dziedzica Dubrowlan,
i parafjan w r. 1909; stanowi dziś poprzeczną nawę no-
wego kościoła i prezbiterjum, urządzone z bocznej ka-
plicy. Kaplice: Dubroivlany. Straezanha—rozebrana przed
25 laty z powodu starości 7158

Szemiotowszczyzna, k. nie etat., dawniej kaplica świr-
ska, zbudowany w XVIII w. przez Sulistrowskiego z muru,
powiększony 1902 r. przez Bolesława Skirmunta, dzie-
dzica Szemiotowszczyzny; pokonsekrowany i zaliczony
do parafjalnych 1904 r. przez biskupa Edwarda Roppa . 3125

\V0jst07n, dawniej Uszakowo, 3 kl., p. t. Trójcy Przen.,
drewniany, założony około 1440 r. i uposażony 1441 r.
przez Stefana Andruszkowicza Jatogołdowicza Radzi-
wiłła, który zostawiając braciom dwór w Uszakowie
nowozbudowany i ludzi na Rusi i w Oszmianie, zapisał
na ten kościół 4 poddanych ze wsi Bojarskich i Zubków
nad Wilją i 4 poddanych zwanych Owiatczysze, pod
Daniuszewem (ze wsi Owieczek?) mieszkających z pod-
danymi jego krewnego Mikołaja Szymonidowicza Nie-
miry, nazwiskiem Woronowicz, Czyżyk, Sojka i Łubko-
wicz: ziemię w Siedliszczu, przy drodze do Horkol i Du-
botówek—na 50 beczek wysiewu ze wszelkiemi należ-
nościami. Proboszcz Kraseczka i jego następcy obowią-
zani byli raz na miesiąc odprawiać msze św. za jego
duszę przy bocznym ołtarzu św. Jerzego. Odnowiony
po najściu przez ks. Panasewicza i pokonsekrowany
1674 r. przez sufr. Słupskiego. Odbudowany z drzewa
1744 r. przez ks. Jana Twardowskiego. Kaplice: Ruslcie-
siolo, Ilruzdzienica, Hanuta, w pałacu—dawniej filja i na
cmentarzu zbudowana z drzewa 1809 r. przez ks. Hryniew-
skiego, odnowiona około 1890 r 5795

Niestaniszlci, 4 kl., p. t. Trójcy Przen., załóż, z drzewa
i uposażony 1497 r. przez Bohdana Andrzejowicza z Po-
niżan—nadaniem folw. Miedziała z 14 poddanymi ziemia-
nami i 12 bezrolnymi, z wyjątkiem 8 służebnych „pan-
cerników" ') których z ziemią Wrońce zatrzymuje sobie

_ ') Z powodu niezwykłości zastrzeżenia, podajemy w oryginalnym
tekście: exceptis duntaxat octo hominibus servilibus lorica, alias Paneor-
nyki, occasione servitii terrao, videlicet: Jakim Niewierowiez, Paulu* Nie-
wierowicz, Jakianiec Kotkowicz, Hilko Waskowicz, Andreas Paskowycz
Iwaniec Ratkowicz et Juskowe—omnes pro me et Bucceesoribua meie, et
terram novam Wroncze, reservo. Z księgi kopji przywilejów kościołów
djec. wil., str. 50.
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i swoim sukcesorom; 10 stawów i jezior: Świta, Hłubo-
kie, Wiewirowo, Borsuk i t. d., czwartej części Sie-
dliszeza na 2 beczki wysiewu i łąki przy niem, dziesię-
cin, dziesięciny z Łypieliszek i Arszwiaty za Wilją i t. d.
W r. 1749 ks. Jediiński wybudował nowy kościół dre-
wniany; a w r. 1905 ks. Kazimierz Teżyk rozpoczął budowę
murowanego i pod dach go wyprowadził ze składek pa-
rafjalnych'. Kaplica Wyholenuta zbudowana 1769 roku
w majątku Niewiarowiczów 3629

Kobylnik, dawniej Medal, 4 kl., p. t. św. Andrzeja
ap., drewn., założony przed rokiem 1463, w którym ksią-
żęta świrscy Andrzej Piećkowicz, kanonik wileń., prób.
worniań., Michał Piećkowicz, Juchna Aleksandrowicz,
Jan Talimontowicz, Jan Lodwin nadali na ten kościół
trzecią część mieszczan miejscowych, targowe co sobotę,
12 poddanych w Podstąrzyniu o 6 mil od Kobylnika, wsie
Kropowszczyznę, Subaczowszczyznę, Raczkowszczyznę,
WojtkowszczyznęJ Kowalewszczyznę, zaścianków prze-
szło 30; jeziora: Świrskie, Szwakszty, Czećwieri, Dowie,
Świto, Ościszewo, Spory i Sermież. Fundusz powiększył
Piotr Michałowicz 1494* r. nadaniem na altarję N. M. P.
przybocznym ołtarzu przez się założoną; a w r. 1540
Piotr Krzczonowicz dodał ziemi i dziesięciny. Nadania
te potwierdzone 1608 r. 25 lipca przez Zygmunta III.
Nowy kościół wymurowany 190 L roku staraniem ks.
dziekana Ignacego liossołowskiego z pomocą parafjan;
konsekrowany 1904 r. przez biskupa Edwarda Roppa. Ka-
plica Pomosz, w ruinie i na cmentarzu murowana, w ruinie. 4383

Wisz7iiew, k. nie etat., p. t. św. Tadeusza ap., za-
łożony i wymurowany 1811 r. przez Brygidę z Lopaciń-
skich Sulistrowską szambelanową dworu polskiego, kon-
sekrowany 1820 roku przez sufr. trockiego Kundzicza.
1866 roku zabrany na cerkiew. W r. 1910 staraniem i ko-
sztem Karłowiczowej, ur. Sulistrowskiej, dziedziczki Wi-
szniewa i parafjan wybudowany drewniany . . . . . . 2784

Świranki, 4 kl., p. t. św. Jerzego, drewniany, zbudo-
wany 1671 r. przez kapitułę wileńską, do której nale-
żały dobra świrankowskie, konsekrowany przez sufr.
Tomasza Zieńkowicza, rok niewiadomy 4196

Żodziszki, 4 kl., p. t. Trójcy Przen., wymurowany
1612 r. przez Krzysztofa Komara i uposażony nadaniem
na plebana i szkółkę; konsekrowany—niewiadomo przez
kogo. Było tu kolegjum jezuickie, o którem niżej po-
wiedziano. 1004 roku staraniem ks. Dibela z pomocą
parafjan dobudowano boczne kaplice. Kaplica, dawniej
filja, Pod$tarzynie, zbudowana z drzewa 1814 r. przez
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Ignacego Żołędzkiego, odnowiona 1905 г., na cmentarzu
zaś zrujnowana . . • 3000

Kiemieliszki, 5 kl., p. t. Narodzenia N. M. P., drew-
niany, załóż. 1781 r. przez jener. StanisławaPrószyńskiego,
dziedzica świrańskiego, który się zobowiązał wkrótce
wymurować tu kościół; gdy majątki poszły do eksdy-
wizji, zobowiązanie przyjęli na siebie Szyszkowie; tym-
czasem kościół stoi stary, konsekrowany 1799 r. przez
sufr. Pilchowskiego, przebudowany 1845 r. przez ks.
Suszyńskiego; około 1900 r. ks. Adolf Płasko wieki do-
budował drewniane, boczne kaplice 4445

Konstantynów, k. 5 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P.,
założony drewniany 1792 roku przez Konstantego Cho-
mińskiego, wymurowany 1820 r. przez Paszkiewicza,
powiększony 1896 roku przez hr. Starzeńskich i Cho-

• mińskich. Kaplica na cmentarzu—nie istnieje 3210
JDaniuszew, 5 kl., p. t. Trójcy Przen., założony drew-

niany 1620 roku przez Jana Kiszkę i żonę jego Kry-
stynę z Druckich Sokolińskich, jako filja solska. Kosz-
czyc Mikołaj założył tu misję jezuicką w r. 1728; po
kasacie jezuitów zaliczony do parafjalnych. Gdy się
zrujnował pierwotny kościół pod koniec XVIII w. na-
bożeństwo było w szopie. 1809 roku Marcin Klimański,
dziedzic daniuszewski wybudował nowy z drzewa; po-
większony 1899 r. przez ks. Nikazego'Gintowta z po-
mocą parafjan. Kaplica na cmentarzu drewniana p. t.
św. Piotra, zbudowana przez ks. Rutkowskiego i po-
święcona 1862 r. przez biskupa Krasińskiego 2722

Kluszczany, 5 kl., p. t. św. Joachima, drewniany, za-
łożony 1786 r. przez Jana Korsaką; powiększony 1877 r.
przez ks. Jana Galicza 2974,

Skasowane kościoły:
Szemiotowo \
Zaświrz \ obacz karmelici dawnej reguły.
Żełaclź J

Dekanat HdzH.
Lida, 2 kl., p. t Podwyższenia św. Krzyża, założony

i uposażony przez Jagiełłę 1387 r. nadaniem ziemi na
6 soch, 3 placów, łąki i karczmy, dziesięciny ze wszyst-
kich dóbr królewskich w powiecie i 6 rubli; fundusz
potwierdzony 1616 r. 7 lipca w Warszawie przez Zygmun-
ta III. Pierwotnie była tu misja franciszkańska, od roku
1460 parafjalny. Odbudowany drewniany po najściu
przez ks. Keberta i pokonsekr. 1674 roku przez sufr.
Słupskiego. W roku 1770 sufragan Tomasz Zieńkowicz
z funduszu swego stryja biskupa wileńskiego Zieńko-
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wicza wymurował nowy i pokonsekrował. Kaplice: Gze-
chowce, Pierepieczyce i na cmentarzu zbudowana 1805 г.,
p. t. -św. Barbary. Ostrów zaś skasowany 1866 r. Filja
Kirjanowce—założona 1602 r. przez Marcina Kurczą, woje-
wodę dorpack., i uposażona nadaniem wsi Morchow-
szczyzny, skasowana 1866 roku 16300

Skasowane kościoły: pf-^.^/ l ! obacz klasztory.
Krupa, filja lidzka, p. t. Trójcy Przen., uposażona

1460 r. przez Annę Dowojnową, wdowę po Iwaszce:
zgodnie z wolą nieboszczyka męża, nadaniem wsi Ja-
strabli w pow. pińskim; na to uposażenie zgodziły się
córki ofiarodawczyni, Helena i Uljana, syn zaś Piotr
„w zatwardziałości serca" nie przystał na to. Oprócz
tego dodała młyn przy plebanji i łąki w Olechowie,
obok dawniejszych, do proboszcza należących, wosk
i świece do zapalania u grobu jej męża. Nariiszycielowi
jej woli grozi,—że deleatur de libro vitae. Anna, córka
Piotra Krupskiego, po mężu Radogolska w r. 1545 za-
pisała 5 poddanych i dziesięciny z Krupy, pola na 40
beczek wysiewy; kościół drewniany.

Nbwydwór, 3 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P.,
drewniany,- założony 1480 r. przez Czołgina. Około roku
1670 ks. Antoni Bażyński wybudował nowy na miejscu
starego zrujnowanego, odbudowany 1749, odnowiony
gruntownie 1880 r. przez ks. Macieja Harasimowicza.
Kaplica na cmentarzu odnowiona 1882 roku. W Glębo-
Ыет nie istnieje od r. 1870 . . . . • 5295

Żoludek, 3 kl., p. t. Wniebowzięcia N. iM. P., zało-
żony przez Kazimierza Jagiellon. 1490 r. Fundusz pier-
wotny, potwierdzony przez Zygmunta I w r. 1529, po
spaleniu kościoła przez tatarów, stanowiły: ziemia na
9 beczek wysiewu, 4 poddanych ziemian, 3 karczmy,
dziesięciny snopowe, z wyjątkiem owsa, z maj. Żołudka,
Możejkowa, Giguszek, 2 łąki przy kościele na 40 wo-
zów, z laskiem za rzeką i młynem, wolny połów ryb
małą siatką w jeziorach: nadany był przez przodków
króla jak opiewa dokument. Od siebie król Zygmunt
dodał ziemię Mieczkowszezyznę. Korowszczyznę i Stoja-
kowszczyznę. Kościół odbudowany był i pokonsekro-
wany przez Słupskiego po najściu. 1853 roku dziedzicz-
ki Żołudka: (Jiermana, Józefa i Elfryda Tyzenhauzówny
wymurowały kościół obecny. Za czasów istnienia kar-
melitów dla odróżnienia od ich kościoła nazywany był
Farą (ob. Karmelici). Kaplica Krasnla 9715

Żyrmuny, 4 kl., p. t. Znalezienia św. Krzyża, według
dokumentów miejscowych założenie jego sięga 1500 r.
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Pewnem jest, że w r. 1624 Jan Zawisza z żoną Anną
Tryznianką zbudowali tu drewniany kościół p. tyt.
N. P. Maryi i uposażyli nadaniem wsi Skowrodów i8J/-2
włók z 12 poddanymi, 60 zł. rocznego czynszu ze dworu;
77a włók gruntu na folwark plebanjalny i staw, z obo-
wiązkiem utrzymania organisty, szTcólki, kantora i sług ko-
ścielnych. Zbudowany nowy drewniany przez Aloizego
Kuncewicza po najściu i pokonsekrowany 1674 r. przez
sufr. Słupskiego. Odbudowany 1778 r. przez księżnę Ka-
rolinę z Pociejów Radziwillową—Obraz cudowny N. M. P.
wspomniany w wizycie Słupskiego 4592

Lack, 4 kl., p. t. śvv. Stanisława В. М., założony dre-
wniany 1424: r. przez Stanisława i Andrzeja Prostywiło-
wiczów Skinderów; wzniesiony nowy około 1670 roku
przez ks. Michała Badowskiego; odbudowany 1777 r.
przez ks. Michała Korzeniewskiego; odnowiony 1883 r.
przez ks. Konstantego Szyszkę. Wymurowany 1906 r.
przez ks. Józefa Szkopa z pomocą parafjan. Kaplica na
cmentarzu 5915

Bzczuczyn, 4 kl., p. t. Najśw. Serca Jezusa i św. Te-
resy, założony i uposażony 1436 г., przez Piotra Lelusza,
wojew. trock., Iwaszkę Prostywiłowicza i Andruszkę
Wiazowicza, p. t. N. M. P. i św. Jakóba ap., nadaniem
dziesięcin z Kostenowa i Szczuczyna, ziemi na 2 sochy
i 2 poddanych; oraz dziesięcin na Lacku i 1 poddanego.
Wymurowany przez Ksawerego ks. Druckiego Lubec-
kiego 1829 r. (ob. pijarzy). Filja Jatwiesh przy wsi Bar-
taszach wspomniana w wizycie Słupskiego—skasowana
1869 r. Kaplica na cmentarzu. Kaplica Sióstr miłosierdzia
skasow. 1864 r 2900

Biahhruda, 5 kl., p. t. św. Michała Arch., założony
drewniany przez Jana Zawiszę, wojew. witebsk., który
uposażając ten kościół w r. 1609 powiada, iż go wybu-
dował w młodym wieku, zaraz po swem nawróceniu;
nadał zaś na kościół folw. Miedziowszczyznę, 8 włók;
wsie Jakowlany — 10 włók z poddanymi, borek i siano-
żęć nad Dzitwą, prawp na łowienie ryb w Dzitwie,
bez bobrowych gonów, i 10 kóp gr. co rok ze dworu na
księdza i kantorów z obowiązkiem 2 mszy tygodniowo.
W roku 1907 staraniem ks. Kazimierza Stalewskiego
z ofiar i z pomocą parafjan wymurowany. Kaplica Biało-
hruda 2184

Ti'okiele, 5 kl., p. t. Nawiedzenia N. M. P., założony
1500 r. przez Marcjana Gasztolda, wojew. wileń., spalony
przez nieprzyjaciół w czasie najścia, odbudowany 1680
roku, konsekrowany 1687 r. przez sufr. Silnickiego, gdy
uległ ruinie, odbudowany 1738 r. przez jezuitów, na-
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stępnie w r. 1809 przez hr. Niezabytowskiego, odno-
wiony 1866 r. przez paraf j an. Kaplice Gimbuty i na
cmentarzu—nie istnieją od r. 1870 4390

Dworzijszcze, filja trokielska, p. t. N. P. M. Różań-
cowej, założona 1591 roku przez Garciasa Alabianusa,
rektora kolegjum wileń., za wskazówką prowincjała je-
zuitów Mareli i uposażona nadaniem wsi Miełun, oraz
10 zł. rocznie z maj. Dworzyszcza, który należał do je-
zuitów i z Trokiel i po 3 grosze z poddanych; przytem
potwierdzone zostały nadania dawne, na kościół trokiel-
ski uczynione.

Jelna, 5 kl., p. t. N. M. P. Różańcowej, drewniany,
założony 1516 r. i uposażony przez Mikołaja Kieżgajło-
wicza (ob. Dworzec w słonim. dek.), odbudowany z kla-
sztorem dla ks. dominikanów 1667 r. przez Zofję, ur.
Olszewską Odachowską; odnowiony 1879 r. Filja Wasz-
kiewicze, wymurowana 1763 przez Sołłohuba 3050

Bielica, kaplica jelnieńska, p. t. św. Jerzego. Z po-
czątku parafj alny. Pierwotne założenie niewiadome;
oddany kalwinom 1553 roku przez Mikołaja Rudego
Radziwiłła; potem zbudowany drewniany w r. 1787 przez
jener. wojsk pols. Ignacego Murawskiego; pozostawał
pod zarządem dominikanów jelnieńskich.

Nieciecz, 5 kl., p. t. św. Michała Arch., pierwotny
drewniany, zbudowany przez łowczego Kałuszewskiego,
dziedzica niecieckiego; wymurowany 1837 r. przez mar-
szałka Stanisława Laskowicza. Kaplica na cmentarzu—
nie istnieje od r. 1870 , 2887

Bóżanka, 5 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P. i św. Pio-
tra i Pawła ap., wymurowany przez hetmana Paca
r. 1674 i konsekrowany w tymże roku przez sufr. biało-
rus. Słupskiego. Kaplica na cmentarzu—nie istnieje od
r. 1871 . . . 4258

Hermaniszki, 5 kl. p. t. Trójcy Przen. Założenie nie-
wiadome; w roku 1686 biskup Brzostowski wybudował
tu nowy kościół drewniany; wymurowany przez para-
fjan w r. 1886. Kaplica na cmentarzu—nie istnieje od
Г. 1870 3205

Skasowany w r. 1870 kościół carafjalny — Dziem-
brów, wymurowany 1G74 r. przez Michała i Beatę z Pę-
kosławskich Rynwidów, którzy tu uposażyli misję je-
zuicką.

Dekanat raduńshi.

Ejszyszki, 2 kl., pod t. Wniebowstąpienia P., zało-
żony i uposażony przez Witolda. Aleksander Jagieł, po-
większył fundusz w roku 1506 nadaniem karczmy.
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Zygmunt I w r. 1521 potwierdził nadanie swych przodków,
zawierające: 2 karczmy w Ejszyszkach, 6 kadek miodu
z Dziwańców, tyleż od mieszczan ejszyskich, pustoszę:
Maciejowszczyznę i Strzeżowszczyznę, przy drodze do
Wilna, pole za plebanją, 6 poddanych około plebanji,
na ziemi kościelnej, pole Miłowice na 4 beczek wysie-
wu z łąką do rzeki Wersoki, las Osowygaj, Dojnowicze
o 3 mile od kościoła, z 3 poddanymi (ob. Troki). Wr. 1519
Mikołaj Wlerzgajio, proboszcz ejszyski, dziekan wileń.,
późniejszy biskup kijowski i żmudzki, nadał plac naprze-
ciwko plebanji altaryście, by pomagał w posłudze pa- -
rafjalnej wikarjuszowi. Zburzony w czasie najścia i odbu-
dowany po najściu. W r. 1852 ks. Paweł Kalinowski
wymurował nowy kościół, konsekrowany 1906 r. przez
biskupa Edwarda Roppa. Kaplica Podziiiva 9925

Koleśniki, k. 3 kl., p. t. Niepokalanego Poczęcia
N. M. P., drewniany, założony z klasztorem dla ks. kar-
melitów, dawnej reg. (ob. niżej) w r. 1707 przez Kun-
cewicza. Po skasowaniu klasztoru w r. 1832, przenie-
siony do Radunia w r. 1838. Od roku 1905 buduje się
nowy murowany, staraniem ks.Michała Rudzisa i parafjan.
W r. 1860 była tu kaplica przyłączona do Ejszyszek—
dziś nie istnieje 5186

Raduń, 3 kl., p. t. N. M. P. Różańcowej, założony
przez królowę Bonę — rok niewiadomy, gdyż archiwum
miejscowe zabrane przez wojska rosyjskie w r. 1662.
Odbudowany po najściu i pokonsekrowany przez Słup-
skiego. Obecny kościół przeniesiony z Koleśnik przez
ks. Maciejewskiego, po zgorzeniu wyżej wspomnianego,
zbliża się ku ruinie 9300

WasiliszM, 3 kl., p. t. śvv. Piotra i Pawła ap., zało-
żony przez Kazimierza Jagieł. 1489 г., drewniany, od-
budowany po najściu. Wymurowany 1903 roku stara-
niem ks. Franciszka Sokołowskiego z ofiar i z pomocą
parafjan, konsekrowany 1905 r. przez biskupa Edwarda
Roppa. Kaplica Wokzynhi—nie istnieje od r. 1870 . . 10046

Шсга, 4 kl., p. t. Niepokalanego Poczęcia N. M. P.,
założony 1529 r. 29 grudnia przez Marynę wdowę po
Januszu Kościewiczu, wojew. podlask., dziedziczkę na
Wągrowie, dla wygody katolików nackich, mająoyoh
trudny dostęp do Dubicz przez rzekę, p. t. Wniebo-
wzięcia N. M. P.: i uposażony nadaniem ziemi Kanklew-
szczyzny pod plebanję, łąki Łowkiszek nad Naczą i Ra-
kliszek, przy drodze Orańskiej, las przy drodze Raduń-
skiej, 7 poddanych ziemian, 2 bezrolnych, dziesięcin
snopkowych 2 Naczy, Jakuszyszek i Wersoki i t. p.
Nowy kościół drewniany wybudował tu w r. 1756 ks.
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Józef Kuczewski. W roku zaś'1910 wymurowany kosz-
tem parafjan . . . ' " . 5142

Dubicze Rudnia, к. nie etat., p. t. Najśw. Serca Jezusa.
Pierwotne założenie niewiadome, wcześniejsze od nac-
kiego. W roku 1636 Jakób Kuncewicz, wojew. brzeski,
zbudował tu nowy kościół, który został skasowany
1867 r. Staraniem parafjan zbudowany w r. 1910 nowy
drewniany kościół. Była tu cudowna statua P. Jezusa
Nazareńskiego, przeniesiona po kasacie kościoła do Na-
czy i tam po dziś dzień zatrzymywana przez parafjan
nackich 2740

Bieniakonie, 4 kl., p. t. św. Jana Chrzcie, drewniany,
zbudowany 1634 r. przez Jana Czapłińskiego. Wymuro-
wany 1902 roku staraniem ks. Tadeusza Zahorskiego
z pomocą parafjan 4880

. Butrymańce, k. nie etat., pierwej filja bieniakońska,
p. t. św. Michała Arch., drewniany, zbudow. 1799 r. przez -
barona Jana Szrotera, odnowiony 1890 r. . . . . . . . 3012

Zabłocie, 4 kl., p. t. Trójcy Przen., drewniany, zbu-
dowany 1601 r. przez Wojciecha Narbutą, sędz. ziemsk.,
uposażony przez jego syna Mikołaja w r. 1623—nada-
niem gruntų pod plebanję w Zabłociu, folwarku nad rz.
Zabłoć, stawu i jaru na rzece Pielasie, 12 poddanych
ziemian w Zabłociu, 6 kóp gr. rocznie na naprawę koś-
cioła, który jeśliby zgorzał, dwór obowiązany odbudo-
wać. Obowiązkiem proboszcza odprawić 1 mszę tygo-
dniowo za dobrodziejów, trzymać bakałarza do uczenia
dzieci w szkółce przy kościele. 1812 r. hr. Ludwik Tysz-
kiewicz z żoną Konstancją wymurował obecny kościół.
Filja Woronicze, drewn., zbudow. 1803 r. przez Nikodema
Narbutą p. t. N. M. P. Różańcowej (dziś kaplica). Ka-
plica Zabłocie 6491

Wawiorjca, 4 kl., p. t. św. Franciszka, drewn., zało-
żony przez Michała Gołginowicza 1413 г.. zabrany przez
kalwinów 1568 г.; odebrany 1648 г., były ten kościół
był zburzony w czasie najścia, odbudowano go potem;
a gdy i ten groził ruiną, Samuel Kostrowicki wybudo-
wał murowany w r. 1840. Kaplica Stankiewicze. Skaso-
wane kaplice po r. 1871: Misiewicze, Lebiodka, Radziwo-
niszJci, Papiernia oraz Dykto, który był pierwej parafjal-
nym z altarją uposażoną 1537 roku przez dziedziców
Dylewa, Mikołaja Szymonowicza, Feliksa Andruszkowi-
cza i Felicję Michnowiczową — nadaniem ziemi Bondzi-
niszek i łąki—z obowiązkiem i mszy tygodniowo i utrzy-
mania wikarego 6990

Iszczołna, б kl., p. t. Trójcy Przen., drewniany, załoź.
1514 r. przez Andrzeja Dowojnowioza, podkom. lit., od-
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budowany po najściu; wymurowany 1758 r. przez Jó-
zefa Walia. Kaplica Możejków Wielki . .' 4190

Werenowo v. Błotne, 5 kl., p. t. św. Tadeusza ap..
drewniany, zbudowany 1705 r. przez Aleksandra Jana
Mosiewicza, wojew. mścisław., na miejscu starego, któ-
rego założenie niewiadome; wymieniony jednak na sy-
nodzie Sapiehy. W r. 1735 Jan Scypion osadził tu pi-
jarów (ob. klasztory) 2670

Ossów, 5 kl., p. t. św. Jerzego, założony 1666 r.
drewn., przez Kazimierza i Aleksandra Frąckiewiczów,
odbudowany 1732 r. przez Jerzego Radziwiłła. Wymuro-
wany 1910 roku staraniem ks. Wiktora Kochańskiego
z pomocą parafjan. Kaplica Horodno, murowana, wymie-
niona jako parafjalny kościół w wizycie Słupskiego . . 3525

Wielkie Soleczniki, 5 kl., p. t. św. Piotra i Pawła ap.,
założony niewiadomo przez kogo w r. 1410; uposażony
1523 r. przez Jana Hlebowicza z żoną Anną, córką Sta-
nisława Bartoszewicza, z wyraźnej woli jej ojca, nada-
niem na altarję Bogarodzicy folwarku Naukoniszek,
ziemi Andreliszek, 4 poddanych, domu z ogrodem dla
altarysty; dziesięciny rybne z jezior solecznickich za
Niemnem, trzech wozów drew tygodniowo, łąki nad
Solczą—Tołociszek i Andreliszek, trzeciej części fol-
warku Taljaciszek, ziemi Taljatowicze, Miedzimy i t. d.—
z obowiązkiem 3 mszy tygodniowo. 1622 roku Jan Al-
fons Lacki, podkom. wileń., odnawiając fundusz oświad-
cza, iż ojciec jego Teodor wybudował od fundamentów
kościoły w Wielkich Solecznikach p. t. św. Mikołaja:
i w Małych, jako w filji pierwszego, p. t. św. Jerzego:
i nadaje folw. Wiktoryszki nad Mereczą, ziemię Kłotkow-
szczyznę, Czurczyską, Degucie nad Solczą z podda-
nymi i wstęp do lasu. Fundusz altaryjny zostawia
w dawnych rozmiarach. Proboszcz obowiązany wjsyłać
co piątek wikarego do Solecznik Małych dla odprawie-
nia mszy św. za dobrodziejów, utrzymywać, organistę
do grania i uczenia dzieci. Naruszyciela zapisu powołuje
na sąd Boży. Kościół odbudowany, po spaleniu przez
Moskwę w czasie najścia 1655 г., drewniany. Kaplica
Montivilowszczyzna 8283

Małe Soleczniki, filja p. t. św. Jerzego, wymieniona
wyżej, kościół drewn., odbudowany 1834 roku przez Mi-
kołaja Mianowskiego 2135

Dekanat wilejski, dawniej radoszkowski.

Badosekowicze, 3 kl., p. t. Trójcy Przen., załóż. drew.
1447 roku przez Piotra Sieńkę Uiedygołdowicza, cizie-
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dzica na Wiśniowie i uposażony nadaniem 5 poddanych
ziemian z Sieczewian i jednego z Radoszkowicz, dzie-
sięein zbożowych z Radoszkowicz i Bucewicz, 4 kadek
miodu i daniny, zwanej Poludne. 1485 r. żona jego Mi-
łochna dodała ziemię kopaczowską ъ młynem na rzece
Wiazyniu, Łuczki, albo Szylwy nad tąż rzeką, karczmę
i t. p. 1503 r. Siemion Giedygołdowicz, kasztel, wileń.;
star. smoleń. nadał pasieczników nad rz. Hują; kościół
murowany wzniósł ks. Piotr Żyliński w roku .1859;
konsekrowany 1860 r. przez biskupa Wacława Żyliń-
skiego. Kaplica na cmentarzu: Filje: B atury n (skas. 1866 г.),
Budżki, oraz kaplice: Łukawiec (skas. 1870 г.), Karpo-
wicze (skas. 1870 r.) i Krzemieniec^) — nie istnieją . . 2989

Wilejka, k. nie etat, p. t. Podwyższenia Krzyża św„
pierwotny wymurowany 1862 r. zabrany na cerkiew. Bu-
duje się nowy kosztem parafjan. Kaplice: Horodyszcze
i Kulbaczyn 1300

Krasnesioło, k. nie etat p. t. Wniebowzięcia N. M. P.,
założony przez wielkich książąt litewskich; w roku zaś
1503 Aleksander Jagiellon., litując się nad ubóstwem
tego kościoła, uposażonego przez swych przodków, po-
twierdził nadania pierwotne: dziesięciny z dóbr krasno-
sielskich, ziemię przy kościele i folwark nad Uszą
z mieszkańcami, karczmę w Krasnymsiole i 20 podda-
nych z Trusowicz: i dodał 2 pustoszę: Pudowczyznę
i Dobkowczyznę. Kościół konsekrowany 1740 r. przez
biskupa meniteń., Antoniego Tyszkiewicza, skasowany
1864 г., wymurowany w r. 1911 staraniem ks. Leona
Wojtkiewicza z pomocą parafjan. Kaplica Krasnesioło —
skasow. 1866 r 1151

Budsław — dawniej Buda 3 kl., p. t. Wniebowzię-
cia N. M. P., założony 1504 r. przez Aleksandra Jagiellon.
Wymurowany z klasztorem bernardynów 1783 r. z po-
mocą parafjan, konsekrowany w tymże roku przez su-
fraganą trockiego Gzowskiego. W ołtarzu wielkim obraz
cudowny N. M. P., przy kościele kaplica śvv. Barbary.
Filja Berezówka; kaplice: w Motykach, dawniej filja, i na
cmentarzu, w Zusinie zaś zniesiona 1864 r 4929

Dolhinów, 4 kl., p. t. św. Stanisława В. М., założe-
nie niewiadome; zbudowany drewniany 1704 r. przez •
star. wielat. Karola i Ewę Druckich Sokolińskich, dzie-
dziców dołhinowskich, na miejscu dawnego, wymienio-
nego na synodzie Sapiehy. Wymurowany 1853 r. przez
parafjan. Filje: Karolin i Żary; kaplice: Dolhinów na
cmentarzu 7354

Bamryn i Łukawiec wydzielono 1840 r. z purafji hajnieóskiej.
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Kościeniewicze, 4 kJ„ p. t. Niepokalanego Poczęcia,
założony drewniany 1662 r„ p. t. św. Ignacego Lo.jołi,
na misję dla jezuitów przez Pawła Laskowskiego. Wy-
murowany w r. 1763 staraniem jezuity Felicjana z po-
mocą Michała Widmonta, podcz. czernichow., i parafjan.
Kaplice: Serwecz na synodzie Brzostowskiego i Zieńko-
wicza wymieniony jako parafjalny, wakujący z braku
środków do utrzymania kapłana i Kowieniowo 4700

Olkowicze, 4 kl., p. t. Nawiedzenia N. M. P. Założe-
nie niewiadome; jako kaplica wymieniona na synodzie
Zieńkowicza, Ołkowicze liczyły się w parafji Chotąje-
wickiej. Wzniósł tu kościół drewniany w r. 1752 Ale-
ksander Ho raj n, biskup hireń., sufragan żmudź., i od tego
roku datują się metryki Olkowickie; w r. 1781 liczy
się między parafjalnymi kościołami. 1905 r. wymuro-
wany staraniem ks. Edwarda Wojciechowskiego z po-
mocą parafjan 4000

Krzywicze, 5 kł., p. t. św. Andrzeja, założony muro-
wany z klasztorem trynitarzy 1770 r. przez Jędrzeja
Ukolskiego, ciwuna i podkomorz. trockiego; konsekro-
wany przez biskupa łuckiego Kaspra Cieciszowskiego
1796 r. Kaplice: Knidhinin i Karczowatka, kaplice zaś
w Klesinie od r. 1869 i Krzywiczach nie istnieją . . . . 3208

Ilija, k. nie etat., p. t. Najśw. Serca Jezusa. Zało-
żenie niewiadome; wymieniony na synodzie Sapiehy.
Nowy kościół wzniósł Michał Sawicki, łowczy lit.,
w r. 1728, skasowany 1867 r. i zabrany na cerkiew.
W r. 1908 staraniem i kosztem parafjan obywateli Ig-
nacego Tukałły, Hipolita Gieczewicza, Mieczysława Boh-
danowicza i innych wymurowany nowy. Kaplice: Wia-
zyn, dawniej filja, Siarzynki, Głodówce i OściuJcotuicze . . 1397

Lebiedziew, 5 kl., p. t. Narodzenia N. M. P., zało-
żony drewniany 1476 r. przez Aleksandra Algimunto-
wicza, ks. Olszańskiego, uposażony przez biskupa wi-
leńskiego Pawła Olszańskiego, w r. 1542; odnowiony
1808 r. przez parafjan, konsekrowany 1851 r. przez bis-
kupa Żylińskiego. Kaplice: JMalinowszczyzna i na cmen-
tarzu 2362

' Skasowane kościoły:

Chołchła, p. t. Narodzenia N. M. P., załóż. 1473 r.
przez ks. lit. Michała, uposażony 1514 r. przez Marynę
Władyczankę, żonę Stanisława Andrzejowicza. Ta nie
mając krewnych katolików, którzyby pamiętali o jej
duszy, zapisała na ten kościół dziesięciny z dziedzicz-
nego majątku Czerniewa, z zastrzeżeniem, by spadko-
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biercy, katolicy, czy syzmatycy, wiernie je oddawali.
Skasow. 1866 r. Kaplica Chólchła przy hruzdowskim
kościele.

Chożów, p. t. św. Antoniego. Założenie niewiadome;
odbudowany 1622 r. z drzewa przez proboszcza lebie-
dziewskiego, ks. Wincentego Zawadzkiego. Skasowany
1869 r. Kaplica Izabelin nie istnieje od r. 1869.

Mołodecsno — (ob. trynitarze), skasow. 1865 r.
Kurzeniec, p. t. Narodzenia N. M. P., założony 1539 r.

i uposażony przez Jana Iwachnę Michajłowicza, dzie-
dzica na Kurzeńcu z żoną Anną; nadany był folw. Ho-
rodyszcze; skasow. 1866 r. Kaplica Horodyszcze — przy
kościele wilejskim.

Spas, p. t. Przemienienia P., założenie niewiadome;
odbudowany z drzewa na początku XIX w., p. t. św.
Ludwika i Izabeli przez [Ludwika Kamińskiego vice-
gubernatora mińskiego; skasowany 1866 r.

Dekanat nadwilejski.

Wołkolata, 3 kl., p. t. św. Jana Chrzciciela, drew-
niany, założony 1524 r. przez Elżbietę Bogdanównę Ra-
dziwiłłową i męża jej Mikołaja Radziwiłła, wojew. wi-
leńskiego, i uposażony przez nią po śmierci męża 1527 r.
nadaniem ziemi z majątku Wierzchnie. Odbudowany
w r. 1624 przez podkomorzego Jana Dołmat-Isaykow-
skiego. Wymurowany 1884 r. przez dziekana ks. Niko-
dema Cycena z pomocą parafjan. Kaplice: Teresdwór
i Stara Żosna; na cmentarzu zaś nie istnieje 6572

Duniłowicze, 4 kl., p. t. św. Michała Arch, i N. M. P.
Szkaplernej, założony drewniany około 1500 г., р. t.
Narodzenia N. M. P.; uposażony przez wspomnianego
Isaykowskiego 1624 r., po nabyciu Duniłowicz od Al-
brechtą Radziwiłła. Uważając, źe kościół ten mało upo-
sażony, Isaykowski nadał folw. Pachowszczyznę — 16
włók, Malinowski — 8 włók i wieś Łużki — 6 włók, ob-
ręb Bojarski, około 3 włók, —- z poddanymi, czynsza-
mi, gęsiami, kurami i t. p.; dla sług kościelnych 2 pla-
ce przy plebanji. Proboszcz obowiązany był trzymać
młodzieńca do śpiewania i „uczenia dziatek ludzkich11.
Ktoby złamał ten zapis, powołuje go na sąd Boży. Gdy
się spalił pierwotny Kościół, około 1890 г., nie pozwo-
lono budować na starem miejscu nowego, w miastecz-
ku, gdyż stał naprzeciwko cerkwi, urządzonej % zabra-
nego podominikańskiego kościoła. 1894 r. ks. dziekan
Aleksander Dulko z pomocą parafjan wybudował drew-



— 218 —

niany kościół za miasteczkiem. Pilje, dziś kaplice: Da-
rewo i Jasieniewicze; kaplice: Kraśniany i Duniłowieze. . 6532

Duniłowieze drugie p. t. św. Trójcy, dominikański
(ob.) w akcie rozgraniczenia 1849 r. do parafji tego koś-
cioła liczono trzecią część miasteczka i 46 wsi; w roku zaś
1865 liczbę parafjan podano na 1768 osób. Skasowany
1866 r. i przerobiony na cerkiew.

Dzierkowszczyzna, filja duniłowicka, p. t. Wniebo-
wstąpienia P., murowana, założona 1817 r. przez Leona
Domejkę . . . • • 2572

Zadziewie, 4 kl., p. t. Przemienienia P., założony
drewniany i uposażony przez sufraganą wileńskiego Abra-
hama Wojnę 1620 г.; odbudowany 1760 r. przez su-
fraganą Tomasza Zieńkowicza. Wymurowany staraniem
ks. Macieja Bugianisa z pomocą parafjan 1911 r. Ka-
plica Zadziewie na cmentarzu 4305

Postawy, 4 kl., p. t. Niepokalanego Poczęcia. Pier-
wotny Parny kościół założony 1522 г., drewniany, przez
Jana Zienowicza i uposażony nadaniem jurydyki w mieście
6 domów z plebanją i szpitalem przy zaułku od Widz-
kiej ul., 2 morgi i 98 pręt. ziemi, folw. Pierzkowszczyz-
ny, v. Sutoki, 4 włóki przeszło; wsi: Hutory 5 gospo-
darzy, 4 przeszło włóki, Kułaki 3 gospodarzy, 2 prze-
szło vvł., Makarowo 8 gosp., 2 wł.; obrębu Bojarszczyzny
3 wł., Pałkowa 3 wł., w Limonach 1 gosp.: ogółem 23
włoki, 18 mórg i 210 prętów. Kościół, odbudowany
z drzewa 1760 r. przez potomków założycieli; spalił się
1840 r. Nabożeństwo przeniesiono do kościoła po-fran-
ciszkańskiego, założonego z klasztorem na przedmieściu
1617 r. przez Stanisława i Annę Biegańskich i uposa-.
żonego nadaniem jurydyki w mieście, placami i folwar-
kami, ogółem 9 włók i 5 mórg, odnowionego z drzewa
w r. 1817 przez Tyzenhauzą. Tu w' r. 1903 wymuro-
wany został nowy kościół przez hr. Przezdzieckich i pa-
rafjan, konsekrowany 1905 r. przez biskupa Edwarda
Roppa. Kaplice: Kubarhi i Mankowicze; Meczeniaty zaś
i na cmentarzu nie istnieją ')• (Ob. franciszkanie) . . . 2840

') Wizyta z r: 1808 w miejscowem archiwum przechowana, powiada,
że parafjanie postawscy płacą za ślub od rubla do 6; ubodzy 4 złote; za
pogrzeb 2 złote, za chrzest 1 zł. Była też cerkiew unicka z jurydyką wmie-
ście przy tymże zaułku Widzkim 4 domy i folw. Dzienieowszczyzną; uni-
tów w mioście niewiele było; płacili od ślubu i pogrzebu 2 rublo ł wyżej,
najubożsi 3 zł., od zapowiedzi 1 zł., od chrztu 20 gr., od 3 swatów (przy
ślubie) po 15 gr. i mieli dochód kolędowy. 1803 r. 26 lutego kapitan
sprawny Hieronim Kossow oświadcza, iż WW. I. XX uniccy (uniti ritus)
wymuszają od parafjan niepraktykowano zapłaty za pogrzeby, śluby, chrzty
i wprowadzenie kobiet i są naruszyciolami Najwyższych ustaw; stanowi
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Łuczaj, 4 kl., p. t. Tadeusza ар., wymurowany 1766 .
r. przez ks. Elżbietę z Ogińskich Puzyninę dla jezu-
itów, którzy tu urządzili misję; konsekrowany 1777 r.
przez sufraganą białor. Towiańskiego. Kaplice: Łuczaj
i Hruzdowo • 6525

Miadzioł, 4kl., p.t. św. Stanisława, drewniany, zało-
żony I454r. przez Andrzeja Sakowicza, starostę połock.,
i uposażony przezeń 1457 r, nadaniem 14 poddanych
z Rodów, 2 z Miadzioła i 2 z Hysnorok; ziemi: Łęki,
Iwanowskie i Stakowo; jezior: Kniahinina z rzeką, i Hłu-
bokiego; 12 poddanych bezrolnych; dziesięciny snopko-
we z Czerniczna i Wereczea, 10 rybę z sieci dworskich;
na wikarjusza dodał dziesięciny z Smyczą, 2 marki i 8
łokci sukna co rok — proboszcz obowiązany do 4 mszy
tygodniowo. W r. 1549 po spaleniu tego kościoła przez
Moskwę, Helena, żona księcia słuckiego i Zofja, córki
Mikołaja Radziwiłła, oraz Anna, córka Jana Zabrze-
zińskiego, dziedzica miadziolskiego, zbudowały kaplicę
p. t. św. Jana Chrzciciela i nadały folw. Siniakowo,
4 poddanych ziemian i 2 bezrolnych, 4 pustoszę, dziesię-
ciny snopkowe z Mańkowicz i Czuczelic, wolne mlewo
w Mańkowiczach, z obowiązkiem 3 mszy tygodniowo.
Synod Zieńkowicza wymienia przy tym kościele altarję
Stary Miadzioł, wzmiankowaną na synodzie Brzostow-
skiego (ob. karmelici bosi). Po spaleniu się kościoła,
w r. 1852 wybudowany z drzewa przez parafjan. Ka-
plice: Przegrodzie i na cmentarzu 5122

Parafjanów, stare Parfienowo, p. t. Imienia Maryi,
założony drewniany 1630 r. przez archidjakona wileń-
skiego Melchjora Heljaszewicza, odnowiony 1675 r. ipo-
konsekrowany przez sufraganą Słupskiego i uposażony,
za zgodą kapituły wileńskiej, nadaniem ziemi i dziesięcin
z dóbr miejscowych, archidjakońskich ')• Wymurowany
1904 r. staraniem ks. Bolesława Kornia z pomocą pa-
rafjan. Kaplica Hniezdzilowo 7384

Dekanai dziśnieńshi.

Dzisna, 3 kl., p. t. Niepokalanego Poczęcia N. M. P.,
założony przez króla Batorego 1583 r., na prośby kato-
lików dziśnieńskich i uposażony nadaniem 100 złp., li-
cząc złoty po 24 gr. lit., z myta dziśnieńskiego. Wymu-

q taksų; za ślub 20 kopiejek i tyleż za pogrzob dorostych; za małolet-
nich pogrzeb 6 kop. i tyleż za chrzest; za wprowadzenie kobiet 4 kop.
Cerkiew unicka spaliła si(j 1866 r.

V Aota cap. t. XVH, etr. 493.
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rowany 1774 r. przez franciszkanów (ob. klasztory); od-
dany duchowieństwu świeckiemu 1839 г.; konsekrowa-
ny 1851 r. przez biskupa Żylińskiego. Spalił się 1882 г.,
odbudowany przez ks. Piotra Walickiego. Kaplice: Pro-
siolkoivicze, Czerepy (dawniej filje), Zaucie, Użmionij, Koto-
wicze i Rużmonty. Byłe filje: Dryhucze, Ponizów (skas.
1866 r.) i Peresław. (skas. 1866 г.). Kaplice: Dorożkowicze
i Jazno nie istnieją . . • 4230

Głębokie, 3 kl., p. t. Trójcy Przen., założony 1642 r.
przez Józefa Korsaką i uposażony nadaniem ogrodów
pod plebanjc, majątku Zalesia — 21 włókę z podda-
nymi. Spalony w czasie najścia Moskwy, odbudowany
potem drewniany. W r. 1764 ks. Jaszczołd założył koś-
ciół murowany, dokończony. 1781 r. przez ks. Fiedoro-
wicza, konsekrowany 1783 r. przez sufraganą Toczy-
łowskiego. W r. 1908 powiększony dodaniem bocznych
naw i prezbiterjum przez ks. Danjela Bujwisa z po-
mocą parafjan. Filje: Głębokie (po-karmelit. kościół),
Ozierce i kaplica Kopciówka od r. 1866 nie istnieją. Ka-
plice Wineentów i Dmitrowszczyzna — nie istnieją . . . 5342

Ikażń, 3 kl, p. t. Bożego Ciała, założony drewniany
1509 r. przez Jana Sapiehę, marszałka lii, i uposażony
nadaniem 8 kóp gr. lit. co rok i 2 kóp dla wikarego
z Ikaźni, 15 beczek żyta, 2 becz. pszenicy, 3 becz. jęcz-
mienia, 15 becz. owsa, 2 beczki gryki, miodu z Pohosta
i Hermanowicz po 6 pudów, prawa łowienia ryb w jeziorze,
przy plebanji małą siecią — kryhą, i 12 poddanych: —
z obowiązkiem 3 mszy tygodniowo. W r. 1593 Lew Sa-
pieha, odebrawszy ten kościół od kalwinów, nadał grunty
około kościoła na zbudowanie szkółki i szpitala — z do-
mami i poddanymi, folwark przy Ikaźni—5 włók i 7 mórg,
wsie: Bilewicze.i Rewutowicze, jezioro Izmińsko. Prawa
kolatorskie przelał na kapitułę wileńską. W r. 1596
dodał na Ikaźń i Pohost jeszcze wieś Milewicze
i Szukielowicze z zaściankami, razem 21 włókę, oraz
myto targowe i gorzałeczne z Ikaźni. Kościół ten się
spalił 1800 г., zbudowaną szopę spalili francuzi 1812 r.
Ks. Rodkiewicz zbudował drewniany w r. 1814, odno-
wiony 1881 r. Buduje się murowany' kosztem parafjan.
Filje byłe: Nawłoki, załóż, przez Adama i Klarę Klottów,
od r. 1868 nie istnieje; BohM, skasowana 1865 г.; Ka-
plica Podziawy /,e starości zrujnowała się 1876 r. . . . 3856

Borodzienicze, k. nie etat., dawniej filja ikaźnieńska,
p. t. św. Józefa, wymurowany około 1826 r. przez Józefa
Łopacińskiego, dziedzica rafałowskiego, uposażony 1904
r. przez Annę Łopacińską i córkę jej Alinę z Łopa-
cińskich Edmundową Niezabytowską, nadaniem 72 dzie-
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sięcin ziemi z folwarkiem przyległym do kościoła, w tym-
że czasie zaliczonego do parafjalnych 4990

' Pohost, 4 kl., pierwotnie filja ikaźnieńska, p. t. Trójcy
Przen., założony drewniany w r. 1593 przez Lwa Sa-
piehę i uposażony z Ikaźnią. Spalony przez Moskwę;
1656 r. został odbudowany; powiększony 1859 r. przez
ks. Jana Szyryna. Kaplice: Stefanowo w maj. Szauma-
nów, zbudowana 1750 r. i na cmentarzu. Zaborze ska-
sowana 1867 r 3845

Zadoroże, 3 kl., p. t. N. M. P. Łaskawej, zbudowa-
ny drewniany i uposażony 1601 r. przez Piotra Orze-
chowskiego, nadaniem wsi Zadoroża i folwarku Kurno-
wszczyzna z obowiązkiem utrzymania wikarego i rek-
tora szkółki, oraz kantora i sług kościelnych; odbudo-
wany 1733 r. Po spaleniu się w r. 1903, wymurowany
staraniem ks. Antoniego Walentynowicza я pomocą pa-
rafjan 1910 r. Filja: Boryskowicze v. Proszkowo, k. drew-
niany, zbudowany w XVIII wieku. Kaplice: na cmen-
tarzu; Krukowszczyzna zaś nie istnieje 5387

Mosarz, 3 kl., p. 1. św. Anny, założony murowany
przez Roberta i Annę z Platerów hr. Brzostowskich
1792 г.; konsekrowany 1851 r. przez biskupa Żyliń-
skiego. Filja Kozłowsk, od r. 1852—1865 prowadzono tu
księgi metryczne. Kaplica na cmentarzu 4813

Szarkowszczyzna, k. nie etat., p. t. Podwyższenia
Krzyża św., drewniany, zbudowany 1907 г., staraniem
ks. Piotra Waluszkisą, ze składek i z pomocą parafjan.
Kaplica w majątku Boguckich, murowana, przedtem
należała do Pohosta . 2650

Miory, 4 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P., drew-
niany, założony 1641 r. przez Sebastjana Mirskiego,
sędz. bracław., który tu osadził kanoników regular-
nych od pokuty (ob. klasztory); odbudowany 1870 r.
przez ks. Adama Jakóbowskiego. W r. 1907 wzniesiony
murowany staraniem ks. Józefa Borodzicza ze składek
i z pomocą parafjan. Kaplice: Kamionpol i Miory; Świę-
tawoda zaś nie istnieje od r. 1875 , 4032

Prozoroki, 4 kl., p. t. N. M. P. Wspomożenia Wier-
nych, drewniany, założony 1698 г., р. t. Wniebowzięcia
N. M. P. przez Justyna Szczyta, podkom. połock., z kla-
sztorem dla franciszkanów (ob. klasztory). 1721 r. Pa-
weł Korsak wybudował nowy drewniany z klasztorem.
Kościół spalił się 1892 г.; wybudowany murowany w r.
1907 przez ks. Dominika Druktejna z pomocą parafjan.
Kaplica Ostrowie i na cmentarzu. Nowa Psują skasowana
.1866 Г 5450
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Łużki, Ъ kl., p. t. św. Michała Arch., założony przez
Walerjana Żabę, kasztel, połock. 1741 r. z klasztorem
dla ks. pijarów (ob.), wymurowany przez pijarów 1756 г.,
konsekrowany 1851 r. przez biskupa Żylińskiego. Ka-
plice: Porzecze we dworze Szyrynów, Łużki we dwo-
rze, hr. Zyberka Platera i TJlin — na cmentarzu . . . 2606

Hermanowicze, 5 kl., p. t. Przemienienia P., wymu-
rowany 1787 г.-przez Ignacego Szyryna. Kaplice: Bal-
nowo i Rzeczki (zrujnowana). Filja Nowo-Hermanowicze
spaliła się 1896 r 3820

Druja, 5 kl., p. t. Trójcy Przen., murowany, z kla-
sztorem wzniesiony 1644 r. przez Kazimierza Leona Sa-
piehę dla bernardynów (ob. klasztory). Kaplice w Drui
p. t. św. Antoniego, drewniana, wzniesiona w 1652 r.
przez Leona Sapiehę; na cmentarzu, p. t. św. Michała,
drewniana; w Idolcie p. t. Niepokal. Poczęcia N. M. P.,
wymurowana 1862 r. przez Miłosza, dziedzica Idołty;
w Malkowszczyźnie, p. t. św. Jana Chrzciciela, drewniana,
zbudowana 1792 r. przez Szaumana, dziedzica Malkow-
szczyzny. Filja Franopol od r. 1864 nie istnieje . . . . 8000

Udział, 5 kl., p. t. Niepokalanego Poczęcia N. M. P.,
drewniany, założony 1642 r. przez Józefa Korsaką; wymu-
rowany 1740 roku przez franciszkanów 2978

Konstantynów, filja udzialska, załóż, około 1775 г.,
p. t. Trójcy P., przez Joannę Okuszkową.

Dekanat grodzieński.

Grodno, 1 kl., kościół farny, p. t. św. Franciszka
Ksaw., wzniesiony 1654 r. przez biskupa smoleńskiego
Franciszka Dołmat-Isaykowskiego dla jezuitów (ob. ko-
legja), ukończony 1663 г., konsekrowany 1667 r. przez
biskupa wileń. Aleksandra Sapiehę. Po skasowaniu w
r. 1797 pierwotnego parafjalnego kościoła, zaliczony do
parafjalnych. Kaplice: na cmentarzu murowana i w Gran-
dziczach p. t. św. Rocha 11301

Pobernardyński, 3 kl., p. t. Znalezienia Krzyża św.,
wymurowany z klasztorem 1595 r. przez Zygmunta III,
konsekrowany 1618 r. przez biskupa Wołłowicza (ob.
klasztory). Parafjalny od r. 1852. Kaplice: Poniemuń.
Koehanów zaś skas. 1866 r 4800

Franciszkański, parafjalny, p. t. N.M. P. Anielskiej,
wymurowany 1635 r. przez Eustachego Kurczą (ob. kla-
sztory), konsekrowany 1761 r. przez biskupa Towiań-
skiego. Kaplice: Augustówek i na cmentarzu murowana,
zbudowana 1854 r 4242



— 223 —

BrygidzJci, p. t. Zwiastowania N. M. P., wymurowa-
ny 1642 г. przez Krzysztofa i Aleksandrę Wiesiołowskich,
konsekrowany przez biskupa Jerzego Tyszkiewicza'
1651 r. (ob. klasztory).

Kościoły grodzieńskie skasowane:
Parafjalny, p. t. N. Maryi P., zbudowany i uposa-

żony przez Witolda. Aleksander Jagiellon. 1494 r. w pią-
tek, przed 3 niedzielą postu, na prośby plebana An-
drzeja, potwierdzając nadania swych przodków, Witolda
i Kazimierza Jagiellon., na ten kościół uczynione, wy-
licza je w swym przywileju: dziesięciny snopkowe
7» Łabna i Skidla, folw. Czepułdowo, alias Rusotę, 9 je-
zior, pasiekę Sawin, 10 poddanych w Leśnicy i t. d.;
4 kamienie wosku i 13 świec, zapalanych na ciemne
jutrznie przód Wielkanocą ')• Od siebie dodał 2 kopy
groszy plebanowi tego kościoła. Skasowany 1797 roku;
przerobiony na sobór prawosławny, spalił się około
1890 r.

Dominikański, p. t. N. M. P. Różańcowej, założony
z klasztorem 1630 r. przez Katarzynę i Fryderyka Po-
ciejów, wymurowany 1708 r. przez dominikanów; było
lu gimnazjum z bibljoteką (ob. klasztory); po kasacie
dominikanów 1883 г., liczył się gimnazjalnym, skaso-
wany po r. 1863.

Karmelicki, p. t. Podwyższenia Krzyża św., wymu-
rowany przez kasztelana wileńskiego Andrzeja Koto-
wicza i żonę jego Barbarę (ob. klasztory). Skasowany
przed r. 1849.

Panien bernardynek, p. t. Narodzenia N. M. P., zbu-
dowany 1621 г., konsekrowany przez biskupa Jerzego
Tyszkiewicza 1651 r. (ob. klasztory). Skasowany mię-
dzy rokiem 1850—3.

Bonifrałerska kaplica przy ul. Dziewanowskiej, po-
tem zwanej Bonifraterską, dziś Tatarską, założona ze
szpitalem przez biskupa Pancerzyńskiego, rozebrana
z powodu starości na początku XIX wieku.

') Podajemy te wiadomości o kościołach skasowanych i zniszczo-
nych z kopji dokumentów, wpisanych do wizyty kościołów grodzieńskich
z r. 1602, przechowanej w archiwum konsyetorza wileńskiego. O tym za-
pisie tam podano: pro f esto paschao ad matu tina tenebrosa 13 eandelas
fusas, alias Postawniki, et duas supra candelabra Magni allarie etc. Za-
znaczamy te wyrazy; gdyż so, monografinei Grodna, jak Orłowski w bro-
szurze; Oczerk Istorji goroda Grodny, wyd. w Grodnie 1889 г., którzy do-
wodzą, że w Grodnie nie było kościołów łacińskiego obrządku — do kró-
lowej Bony, Obacz Przegląd Katolicki z г. НЮ5 M 20 i następne.
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Kościoły grodzieńskie, zniszczone w czasie najścia
1655 roku:

Św. Mikołaja B, założony w czasach witoldowskich,
uposażony przez Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I,
fundusz potwierdzony przez Zygmunta Augusta 1539 r.
Wizyta z r. 1662 notuje: — in cineres redacta a Moscis

Trójcy Przen., fundacji niewiadomej, wspomniany
w przywileju króla Aleksandra; w wizycie z r. 1662 za-
notowano: ecclesia combusta 1655 a.; fundusz tego koś-
cioła wcielony był przez Бопе 1550 r. do szpitala św. Ducha.

Św. Bucha, fundacji niewiadomej, przy nim w r.
1550 Bona założyła szpital dla 24 ubogich, żeby się po
mieście nie ciągali, a mieli przytułek.

Kościoły w dekanacie grodzieńskim.

Porzecze, filja farnego kościoła p. t. Nieustającej
Pomocy N. M. P., drewniany, zbudowany staraniem dzie-
kana Juljana Ellerta i parafjan 4009

Indura, 3 kl., p. t. Trójcy Przen., założony przed
1522 r„ odbudowany i uposażony 1546 r. przez Jana Do-
wojnowicza, marszałka lit., wymurowany przez ks. Ro-
dz.iewicza 1815 г.; konsekrowany 1854 r. przez biskupa
Żylińskiego; powiększony 1906 r. przez ks. Napoleona
Sobolewkiego z pomocą paraijan. Kaplice: Obrębszczyzna,
Lachnów i na cmentarzu 3846

Usnarz, filjaindurska, p. t. Podwyższenia krzyża św.,
drewniany, zbudowany 1795 r. przez Ludwika i Kon-
stancję Pancerzyńskich 2122

Jeziory, .4 kl., k. p. t. N. M. P. Różańcowej. Założenie
niewiadome; na synodzie Sapiehy wymieniony jako
filja grodzieńska; odbudowany drewniany i uposażony
1679 ze skarbu królewskiego. Fundusz stanowiły 212
dziesięcin ziemi, która 1829 r. przeszła do Walickich;
ci płacili anuatę; po konfiskacie majątku 1863 r. wy-
płaca ją skarb w kwocie 432 r. Kościół odnowiony 1865 r.
Kaplice: Ruda i Skidel ks. Czetwertyńskich . . . . . . 1600

Kotra v. Kaszubińce, filja jeziorska, p. t. Niepoko-
lanego Poczęcia N. M. P. Założenie niewiadome; kościół
od dawna stojący z cudownym obrazem N. M. P., oddany
jezuitom na misję przed r/17501) 1388

Wielkie Ejsmonty, 4 kl., p. t. N. M. P. i św. Jana
Neporn., założony przez Annę Ejamontową 1660 г., wy-
murowany w r. 1849 przez ks. Michała Siezieniewskiego

') Załąaki. Jezuici w Pobee t. IV, str. 1235.
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z pomocą parafjan. W kościele obraz cudowny N. M. P.
Filja Masalany, murowana, przerobiona 1868 r. na cer-
kiew: Oratorjum w pałacu Bispingów, w Masalanach .. 2600

Kraśnik, filja ejsmontowska p. t. św. Michała Arch,
i Maryi Magdaleny, wymurowana 1824 r. przez hr. Dzie-
końskiego.

Hoża, 4 kl., p. t. św. Piotra i Pawła ap., założony
i uposażony przez Kazimierza- Jagiellończyka; nadanie
ojcowskie potwierdził król Aleksander 1494 г., mianowi-
cie: dziesięciny ze dworu hozkiego i z Przełomu, 2 uszatki
miodu z klucza grodzieńskiego, 2 kamienie wosku, je-
zioro Wiazowiec i Czaścino ze strumykiem łączącym te
jeziora, 7 poddanych ziemian, staw z młynem na rzece
Lesznicy i drugi za Niemnem, na rzece Bielicy, ziemię
po obu stronach Niemna i karczmę w Hoży. Wymuro-
wany 1862 r. przez parafjan : . . 4100

Filja Przewałka, uposażona przez Zygmunta III
w r. 1609 nadaniem 6 włók ziemi z poddanymi, placu
w Przewałce i po 2 grosze od gospodarza. Na prośby
biskupa Benedykta Wojny król zaliczył ten kościół do
parafjalnych; skasowana 1866 г.; kościół drewniany,
starożytny, z pięknym balkonikiem nad drzwiami wiel-
kiemi — dziś w ruinie, na cmentarzu ogród warzywny.
Kaplica Przełom p. t. Narodzenia N. M. P. skasowana
w r. 1867, odbudowana 1911 r.

Druskieniki, filja hozka, p. t. N. M. P. szkaplernej,
murowany, wzniesiony ze składek kuracjuszów 1844 r.
Kaplica na cmentarzu, murowana 1227

Mosty, 4 kl., p. t. św. Jana Chrzciciela, drewniany,
zbudowany i uposażony 1539 r. przez królowę Bonę,
p. t. Zwiastowania N.M.P., nadaniem folw. Byczków nad
Niemnem, l i poddanych pańszczyźnianych, dziesięcin
snopkowych z Mostów, Stefaniszek, Dubna i z miesz-
czan mostowskich, pustoszy Piotrowszczyzny i Ma-
kowszczyzny, na której kościół zbudowany i t. d.;
z obowiązkiem, by proboszcz utrzymywał wikarego
* szkółkę. 1541 r. Zygmunt I cofnął dziesięciny z Dubna,
zapisane przedtem jeszcze na Odelsk, wzamian nadal
8 kóp gr. z myta mostowskiego. Spalony w czasie naj-
ścia, poczem wzniesiono szopę; odbudowany 1740 r.
przez Augusta III, staraniem ks. Antoniego Walickiego. 3588

Mikiełewszczyzna, filja mostowska, k. p. t. N. M. P.,
wymurowana 1828 r. przez Bogumiłę Andrzejkowiczo-
wą, urodzoną Hromyko.

Kamionka, 5 kl., p- t. św. Trzech Króli, drewniany
i uposażony laso r. przez Kaspra z Kłodna KłodBiń-
skiego, star. błońsk., dziedzica feamiońskiego, w wzgłę-

29
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du na brak posługi i nauki religijnej jego poddanym
i okolicznym mieszkańcom, nadaniem ziemi z ogrodami,
z plebanją, z inwentarzem, budowlami gospodarczemi
i szkółką, 15 poddanych ziemian, daniny zbożowej z pod-
danych swoich: żyta po 2 ćwierci (modios) od włóki;
pół ćwierci owsa; połowu ryb i wstępu do lasu — tylko
na potrzeby plebanji. — z obowiązkiem dwóch mszy ty-
godniowo. Spalony w czasie najścia i potem odbudo-
wany przez ks. Jakóba Bielskiego. Wymurowany 1910 r.
staraniem ks. Bolesława Jarockiego, kosztem parafjan.
Kaplice: Oleszewicze, w pałacu Niezabytowskich. MH-
kowszcsyzna zaś nie istnieje 2857

KrynU, 5 kl., p. t. św. Anny, drewniany, założony
przez Zygmunta I w r. 1521 w celu ułatwienia posługi
religijnej katolikom i uposażony nadaniem pustoszy
Lidowszczyzny, Krystelowszczyzny, Dzierazowszczyzny,
Milejkowszczyzny i Budźwidowszczyzny, karczmy w
Krynkach, dziesięcin snopkowych z Motawicz, z wy-
jątkiem owsa; placu pod plebanję z ogrodami i wstępu
do lasu kryńskiego na potrzeby plebanji. Przebudowany
w r. 1844 przez ks. Ambrożego Leśniewskiego z pomocą
parafjan. Kaplica Mała Brzostowiea, dawniej parafjalny. 4965

Kwasówlca v. Pohorany, 5 kl., p. t. Niepokalanego
Poczęcia N. M. P., zbudowany i uposażony 1626 r. przez
Krzysztofa Wiesiołowskiego, marszałka litewskiego, na-
daniem 6 włók ziemi w Kwasówce z obowiązkiem
utrzymania organisty i kantora. Zygmunt III, potwier-
dzając to nadanie w następnym roku, dodał po 5 gr.
daniny od włóki z Kwasówki i Kraśnika. Odbudowany
1748 r. przez króla Augusta III. Wymurowany 1871 r. przez
parafjan. Filja Poniemuń, skasowana 1869 r 2103

Łunna, 5 kl., p. t. św. Anny, założony i uposażony
przez królowę Bonę, jako filja wołpiańska, w r. 1546
nadaniem 3 łanów z dóbr łunnieńskich—z obowiązkiem
utrzymania stałego kapłana. Wymurowany 1785 r. przez
króla Stanisława Augusta. Przebudowany przez ks. An-
toniego Dalinkiewicza 1895 r. z pomocą księcia Druc-
kiego Lubeckiego i parafjan. Kaplice: Jabłonów, Czerlona
i na cmentarzu 2228

Wielka Brzostowiea, k. prepozytalny, dziś nie etat.,
p. t. N. M. P., zbudowany i uposażony 1615 r. przez
Hieronima Chodkiewicza, kasztelana wileńskiego, nada-
niem: na utrzymanie proboszcza, 4 wikarjuszów, baka-
łarza, kantora, organisty, 3 młodzieńców i 8 chłopców
do posługi kościelnej, — plebanji, domu w Brzostowicy,
folwarku Mosieńskiego z poddanymi, wsi Moszny, Sie-
mienowszczyzny i Burcowszczyzny — zdawna do koś-
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cioła należących, — które dawały dochodu 80 kóp gr.,
żyta 29 kóp, owsa 24 kopy, dziesięciny z miasta 10 be-
czek; 49 gęsi, 73 kury; 12 kóp jaj — z poddanych. Ka-
płani obowiązani odmawiać codzień oficjum o Matce
Boskiej, a w święta i niedzielę odprawiać sumę z asy-
stą djakona i subdjakona. Skasowany 1864 г., przero-
biony na cerkiew; w r. 1910 hr. Kossakowski i parafjanie
wymurowali nowy. Filja Rudawa od r. 1864 nie istnieje.
Kaplica drewniana na cmentarzu zostawiona katolikom. 1000

Skasowane kościoły parafjalne:
Mała Brzoslowica, dziś kaplica krynkowska, dawniej

parafja; skasowana 1866 r.
Klimówha, p. t. Trójcy Przen. (ob. klasztory—domini-

kanie), skasow. 1832 r.

Dekanat wołkowyski.

Wołkowysk, 3 kl, p. t. św. Wacława wyzn., zało-
żony i uposażony przez Witolda p. t. św. Mikołaja, na-
daniem dziesięcin zbożowych i jarzynowych z dóbr
wołkowyskich, wsi Jasienowicz z poddanymi, pustoszy:
Wiłkowicz, Libarowszczyzny i Isakowszczyzny; Fun-
dusz powiększyli Kazimierz i Aleksander Jagieł, nada-
niem 2 kadzi miodu, 2 bezmienów wosku z Łyskowa,
stawu z młynem nad rzeką Wiłkowiją, ziemi Sipowsz-
czyzny, karczmy w Wołkowysku, dziesięcin snopkowych
z Probojowa, Szczeniąt, Wiszniówki i Hniezna. Nadania
te potwierdził Zygmunt I w r. 1511 d. 10 sierp. W r. 1523
ks. Wacław Czyrka, kanonik wileński, kustosz łowicki
zapisał dziedziczny swój folwark Kupaliszcze i karczmę
w Wołkowysku. Wymurowany 1848 г., konsekrowany
1850 r. przez biskupa Żylińskiego. Kaplice : Wojtkiewi-
cze (skas. 1867—9 r.) i na cmentarzu nie istnieją. . . 8106

Knemienica, 3 kl., p. t. Bożego Ciała, murowany,
założony 1617 r. przez kasztelana witebskiego, Mikołaja
Wolskiego, dziedzica na krzemienicy, który tu osadził
kanoników laterańskich, sprowadzonych z Krakowa l).
Konsekrowany 1657 r. przez biskupa Dowgiałłę-Zawiszę.
Kaplica na cmentarzu p. t. św. Rocha, wymurowana 1882 r. 10580

Jałówka, k. nie etat., p. t. św. Michała Arch., drew-
niany, założony przez królowę Bonę, skasowany 1866 r.
Buduje się nowy kosztem parafjan. Filja Narewka (ob.
dek. prużański) i kaplice: Kraśna po 1866 r. przyłączona
była do Świsłoozy, Dąbrowa zaś skasowana 1866 r. .. . 3200

») Nieskekt t. IX, str. 408.
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Porozowo, 3 kl., p. t. św. Michała Arch, założony
i uposażony 1460 r. przez Jana Jagintowicza Rymwida,
dziedzica porozowskiego p. t. Narodzenia N. M. P., na-
daniem 4 poddanych we wsi Kiszczyce nad Szczarą,
pola przy pleban.ji nad Rosią, w Wieczetryszkach i Du-
bowce, łąki za Porozowem i w Rosińskiem, dziesięcin
zbożowych z Porozowa. Po pożarze 1767 r. odbudowany
p. t. św. Piotra i Pawła ap. przez jenerała wojsk litew-
skich Tyszkiewicza; gdy się i ten spalił od pioruna
1797 г., nabożeństwo odbywano w szopie do r. 1828,
w którym ks. Grabowiecki i Ksawery Zawisza wymuro-
wali nowy kościół z pomocą parafjan. Kaplica na cmen-
tarzu. Studziennihi zaś skasowane 1866 r 7345

Wołpa, 4 kl., p. t. św. Jana Chrzciciela, założony
i uposażony 1478 r. przez Aleksego ks. Olszańskiego,
wojewodę wileńskiego, z żoną Jadwigą i dziećmi, nada-
niem 4 poddanych, dziesięciny z Dworca, ziemi Mirowsz-
czyzny, łąki w Kuźniowce i przy dworze, 4 sług, 2 wo-
łów, 2 krów i koni i t. d., z obowiązkiem 2 mszy ty-
godniowo. Wnuk jego,, biskup wileński Paweł, dodał
4 poddanych w Senutach, 8 ogrodników, 6 bojarów
i dziesięciny ze Starego i Nowego Dworu. 1526 г.; tenże
biskup założył altarję św. Anny i mansjonarję na
4 księży, nadając plac pod ich domy, 23 kopy groszy
kapszczyzny z Wołpy, 2 folwarki: Nowy Dworzec i Di-
łowszczyznę z poddanymi, podatek miodowy z Gudzie-
wicz, wstęp do lasu i młyna — z obowiązkiem codzien-
nego oficjum o Niepokalanem Poczęciu N. M. P. i mszy
śpiewanej; potem dołożył jeszcze ziemię Dudowszczy-
znę. Do tego funduszu Stanisław i Dorota Rumbowi-
czowie dodali dziesięciny. Proboszcz ks. Goliszewski
w r. 1613 założył tu szpital z kaplicą p. t. N. M. P.
i uposażył nadaniem ziemi Niemczynowskiej i Taborow-
skiej; jego fundusz powiększyli małżonkowie Adamo-
stwo Czarnkowscy dodaniem 50 złp. i 10 beczek żyta
ze starostwa wołpiańskiego. Kościół odbudowany drew-
niany 1773 r. przez biskupa cyneńskiego Józefa Kossa-
kowskiego i pokonsekrowany 1776 r. Kaplica na cmen-
tarzu zbudowana 1873 r. przez Bolesława Kretowicza . 2244

Mśeibćw, 4 kl., p. t. św. Jana Chrzcie, drewniany,
założony przez królowę Bonę. Po spaleniu przez Szwe-
dów, odbudowany drewniany w r. 1715 przez Kazimie-
rza Ogińskiego, star. mścibowsk.; odnowiony 1877 r.
kosztem obywateli i parafjan. Założony murowany
1910 r. staraniem ks. Marka Buraka, Obraz cudowny
N. M. Panny wspomniany w wizycie Słupskiego. Kaplica
Wierdomicze wymurowana 1907 r. WUczmhi 8658
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Rėpla, 4 kl., p. t. św. Anny, drewniany, założony
1632 r. przez Jerzego Scypiona; odbudowany 1732 r.
prz'ez Michała Massalskiego; wymurowany 1908 staraniem
ks. Władysława Ławrynowicza z pomocą parafjan. Fiija
WerejM, skasow. 1864 r. Kaplice: Tereszki i na cmen-
tarzu 4867

Międzyrzecze, k. nie etat., p. t. Zwiastowania N.M.P.
założony przez Wojciecha Kłoczkę, uposażony przez
syna jego Macieja Kłoczkę, wojew. witeb.') z żoną Ka-
tarzyną w r. 1533 z potwierdzeniem nadań ojcowskich:
mianowicie: dziesięciny z Pietuchowa, Łopienny i Dzie-
rewny, 30 beczek żyta z Międzyrzecza, folw. Sławia-
czyce nad rzeką Saspą, 14 poddanych ziemian, Pusto-
szę Parchinowszczyznę, Chiczowszczyznę i Mokie-
jowszczyznę, 5 karczem w Międzyrzeczu, 3 kadki miodu,
2 kamienie wosku, łąki na jedną stertę, las przy dro-
dze do Kleparzów, ogrody koło kościoła, wstęp do lasu;
z obowiązkiem 3 mszy tygodniowo, utrzymania wika-
rego i 2 sług kościelnych. Z przywileju widać, że była
tu szkółka. 1543 r. -tenże Maciej nadał na ołtarz św. Ja-
na, przez się założony, plac na zbudowanie domu dla
ąltarzysty, pole przy wsi Rudziewiczach, folwark nad
Żerdną, 5 poddanych ziemian, dziesięciny z Połońska,
3 kopy gr. targowego z Międzyrzecza, kopę gr. na
świeoe, wstęp do lasu i karczmę. Skasowany 1891 r.
i zabrany na cerkiew. Buduje się nowy kosztem pa-
rafjan. Kaplice: Ułanowszczyzna, Iwasskietvicze i Żerdna
(skasowane 1867 r.) i na cmentarzu nie istnieją 3000

Świshcz, 4 kl., p. t. Trójcy Przen., drewniany, zbu-
dowany przed Reformacją, w czasie której zabrany
na zbór; wrócony 1630 г.; uposażony przez Hieronima
Kryszpina, podskarb. litew., w r. 1666. Przebudowany
1742—1782 przez Teresę córkę Kryszpina i Tyszkiewi-
czów. Kaplice: w Swisłocsy przy ulicy Brzeskiej p. t.
Aniołów Stróżów. Hrynki zaś, Rudnia i cmentarna —
nie istnieją od r. 1869 1143

Zelwa, k. nie etat., p. t. Trójcy Przen. i Niepoka-
lanego Poczęcia N. M. P., zbudowany drewniany i upo-
sażony 1470 r. przez Michała Naczowioza, dziedzica zel-
wiańskiego, nadaniem dziesięcin z Szydłowicz, 7 pod-
danych z Małaszkowicz, z obowiązkiem 2 mszy tygod-
niowo. W r. 1508 Anna Iliniczowa uposażyła altarję
zelwiaóską, nadając 5 poddanych z Borodzicz, 6 stert
siana, wstęp do lasu, uszatek miodu, kamień wosku

') Niosiocki kładzie go między wojewodami połoekimi i naiywa
Kłodako; w dyplomie satf fundacyjnym pissso nią tak, jakeśmy podali.
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i 2 kopy gr. dla altarzysty; na kościół zaś—13 podda-
nych w Studzieńcu, dziesięciny zbożowe z Zelwy Więk-
szej, Krzemienicy, Szydłowicz i Świsłoczy, karczmę
w Zelwie, pastewnik i t. d. Na szkółkę i uczni zapisała
3 beczki żytniej mąki, beczkę grochu i 2 wieprze; na
szpital 2 beczki żytniej mąki, 1/i grochu i t. p. Kościół
odbudowany drewniany 1773 r. przez ks. Konstantego
Jaskułda, kanonika wileńskiego — na górze. Gdy roz-
poczęto murować nowy kościół, skasowany został 1866 г.;
fundusz z plebanją oddano duchowieństwu prawosław-
nemu. Parafjanie zbudowali szopę w mieście w r. 1905
i budują nowy kościół. (Ob. pijarzy) 1427

Łyshów, k. nie etat, p t. N. M. P., założony drew-
niany przez Macieja Wojciechowicza Kioczkę, woje-
wodę witebskiego, starostę żmudzkiego 1527 r. Od roku
zaś 1751 osiedli tu misjonarze, uposażeni przez prałata
wileńskiego Bychowca, (ob. klasztory), którzy na miej-
scu starego wznieśli tu murowany kościół, konsekro-
wany 1809 r. przez sufraganą Kłokockiego. Skasowany
1866 r. Buduje się nowy; nabożeństwo od r. 1906 w szo-
pie. Kaplica Mogilowce. Lżbertpol zaś, Holowczyce (skasow.
1867 r.) i na cmentarzu — nie istnieją od r. 1866 . . . 1062

Szydlowicze, 4 kl., p. t. Trójcy Przen., drewniany,
założenie niewiadome, uposażony 1511 r. przez Annę,
Zofję i Kamillę Krupskie, nadaniem 2 karczem na utrzy-
manie wikarego. 1544 r. Anna Radogoska, córka Krup-
skiego, odnowiła fundusz swych przodków i przywileje
zniszczone przez pożar, według których nadane były
na ten kościół dziesięciny zbożowe i ogrodowe z Szy-
dłowicz, 7 poddanych, ziemia Niwka, łąki Kruhła, Mej-
łowicze i Łozki; do tego dodała dom w Wilnie, kupiony
przez Zofję od kanonika Bartłomieja z Kowna, 5 mie-
dnic miodu ż Jastrzębli i t. d. W r. 1600 Krzysztof
Wolski, podst. lit. z żoną Barbarą nadali folw. Bier-
dziszki ze wsią i poddanymi, plac przy kościele, z obo-
wiązkiem 2 mszy tygodniowo, utrzymania szkoły, bakała-
rza i kantora. W tymże roku odnowiony kościół przez
tegoż Wolskiego; konsekrowany 1626 r. przez sufraganą
Abrahama Wojnę. Buduje się nowy, murowany, staraniem
ks. Stanionisa z pomocą parafjan. Kaplica na cmentarzu. 5050

Hniezno, 5 kl., p. t. św. Michała Arch., murowany,
wzniesiony według podania za czasów pogańskich; od-
nowiony i uposażony 1524 г., przez Jana Szemiotowicza,
potem był zabrany przez kalwinów i wrócony znowu
katolikom w XVII stuleciu; spalił się 1889 г., na pozo-
stałych ścianach odbudowany na nowo przez Hieronima
Tarasewicza 1844 r. Kaplica na cmentarzu 2640
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Pieški, 5 kl., p. t. N. M. P., drewniany, założony
1682 г. przez Sapiehów, uposażony przez Oskierków.
Parafjalny od t. 1802, odbudowany 1857 przez hr. Kra-
sickiego. Buduje się nowy, murowany, przez parafjan . 902

Boś, 5 kl., p. t. Trójcy Przen., wymurowany przez
Hieronima Chodkiewicza, kasztelana wileńskiego, i upo-
sażony w r. 1611 nadaniem folwarku Aragowszczyzny,
22 poddanych ziemian — z obowiązkiem 4 mszy ty-
godniowo, zwiedzania parafjan w celu ich oświaty, utrzy-
mania wikarego i 3 sług kościelnych, jeden do posługi
proboszczowi, a dwaj do grania na organie, śpiewu
i uczenia dzieci. Kaplica Moczulna i na cmentarzu . . . 1560

Btrubnica, 5 kl., p. t. Trójcy Przen., założony przez
kr. Bonę, odbudowany 1740 r. przez Jerzego Sieneń-
skiego i ks. Abramowicza. Kaplica Mosiewicze 2090

Dekanat słonimsM.

Slonim, 3 kl., p. t. św. Andrzeja, założony przez
Kazimierza Jagiellończyka około 1490 г., drewniany. Od-
budowany i uposażony 1595 r. przez Lwa Sapiehę. Na-
danie jego i przodków swych potwierdził w tymże roku
i w r. 1608 Zygmunt III, mianowicie, wieś Pietralewi-
cze 15 włók i 4 poddanych i wstęp do lasów starostwa
słonimskiego wzamian za nadany dawniej wstęp do je-
ziora, 20 kóp gr. z młynów słonimskich i wolnego
miewa, wzamian za ziemię kościelną zalaną wodą wsku-
tek urządzenia młyna wWyrwiszczu i za zepsucie mły-
na plebańskiego przy okopywaniu rowami zamku sło-
nimskiego, z obowiązkiem utrzymania 2 wikarjuszów
i dobrego bakałarza do uczenia dzieci. 1775 r. wymuro-
wany przez ks. Ancutę i biskupa Giedrojcia. Niekon-
sekrowany. Kaplice: Derewiańczyce, Łukonica, Łotwiczy
г Isajewicze. Choroszewicze zaś, Bursymów i Hawinowicze —
nie istnieją od r. 1866 10797

Kościół p.p. Bernardynek, p. t. Opatrzności Bożej,
wzniesiony 1645 r. przez Aleksandra Judyckiego, kon-
sekrowany 1696 r. przez biskupa Brzostowskiego. (Ob.
klasztory).

Skasowane kościoły słonimskie:

Bernardyński
Dominikański
Kanoników laterańshich
Jesuichi
P.p. Benedyktynek

Ob. klasztory i kolegja.
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Zdziędoł, 3kl„ p. t. Wniebowzięcia N. M. P., zało-
żony i uposażony przez Kazimierza Jagiellończyka.
Aleksander Jagiellończyk potwierdził nadanie ojcow-
skie 1493 г.; mianowicie: plac pod plebanję, pole,
młyn na Isoroce, łąki nad tąż rzeką, przy Horodyszczu,
dwie karczmy, dziesięciny zbożowe ze Słonima i Dworca,
2 świece, postawniki na ołtarz, dziesięcinę soli z myta
słonimskiego, ziemię Chrystyłowicze, łąki na 2 sterty,
folw. Turowice, 5 poddanych ziemian. 1624 r. Lew Sa-
pieha potwierdził nadanie księcia Ostrogskiego na
szpital zdzięciolski: 20 zł., 20 beczek żyta i 5 wozów
drew tygodniowo; dozór szpitala poruczony był pleba-
nowi. Kościół wymurował Kazimierz Leon Sapieha 1646 г.;
konsekrowany 1674 przez sufraganą Słupskiego. Ka-
plice: Zdzięcioł, wymurowana 1843 r. przez Jana Stra-
wińskiego; Ońino, drewniana, zbudowana 1829 r. przez
Piotra Turbacha, Rohotna (ob. skasowane kościoły)
i w Norcewiczach, zbudowana przez rotmistrza Kazimie-
rza Domejkę. Mirowszczyzna zaś, Żukowszczyzna i Strze-
larika, skasowane 1866 г 10949

Dworzec, 4 kl., p. t. Bożego Ciała, zbudowany i upo-
sażony, drewniany, przez Mikołaja Kieżgajłowicza, dzie-
dzica na Dziewałtowie, 1516 r. jako kaplica zbudowa-
nego i uposażonego przezeń kościoła w Jelnie p. t. Wnie-
bowzięcia N. M. P. Proboszczowi tych kościołów nadał
dziesięciny snopkowe z Dworca i Jelny, 2 kadzie miodu
z Brodzicz (nabytych potem przez biskupa Protasewi-
cza), uszatek miodu z Bakszt, 2 karczmy w Jelnie i 3
w Dworcu, ziemię w Seczewinie z dworkiem, 7 podda-
nych z Jelny i 20 ze Dworca, łąkę Narwidowszczyznę
nad Mołczadzią, ziemię w Jelnie na 20 beczek wysiewu,
w każdej zmianie, zarośle do uprawienia na pole, gaj
przy drodze z Dworca do Żurowa, staw z młynem, po
kamieniu wosku dla obu kościołów, 50 wozów siana,
poddanego bezrolnego z żoną i dziećmi, ziemię Bru-
ko wszczyznę, z obowiązkiem 3 mszy tygodniowo. Odbu-
dowany drewDiahy przez proboszcza i kolatorów po
najściu, pokonsekrowany 1674 r. przez sufraganą Słup-
skiego. Kościół wymurowany 1907 r. przez parafjan.
Obraz eudowmj N. M. P. wspomniany w wizycie tegoż
Słupskiego. Kaplica Bialogórna, murowaoa, i na cmenta-
rzu. Nowojelna zaś nie istnieje od r. 1866 4000

Dereczyn, k. nie etat., p. t. Wniebowzięcia N. M. P.,
założony z klasztorem ks. dominikanów przez Kon-
stantego Połubińskiego 1629 r. drewniany; wymuro-
wany 1690 r. przez dominikanów, konsekrowany przez
biskupa Zieńkowicza 1741 r. Klasztor zwinięty 1832 r.
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(ob. klasztory); kościół spalił się, parafję skasowano
1867—9 r. Buduje się nowy murowany, staraniem pro-
boszczów ze składek i z pomocą parafjan, od r. 1905
nabożeństwo w szopie. Kaplice: Łobzowo, Stara wieś
zaś i na cmentarzu, skasowane 1866 r 1244

Bożanna, 5 kl., p. t. Trójcy Przen., założony przez
Tyszkiewiczów, data niewiadoma. W r. 1596 Aleksandra
Tyszkiewiczówna MikoJajowa Jazłowiecka potwierdziła
dawne nadania i uposażyła kościół Rożański i Łosiński,
(w parafji rożańskiej zapewne kaplica), nadaniem ziemi
Czerebut — 5 włók, łąkę Baczkowską, stawu i młyna Baj-
kowskiego, 15 poddanych ziemian we wsi Jatwieży,
6 ogrodników w miasteczku, domu na końcu miasteczka,
przy ul. Dusiedzkiej z ogrodnikiem na plebanję i starej ple-
banji naprzeciwko cerkwi, 3 wozów siana od ziemian mia-
steczkowych i po 3 gr. na wino od gospodarzy wiej-
skich, po-groszu od bezrolnych. 1617 r. Lew Sapieha
wymurował kościół, wybudował szkółkę i 2 domy na ogro-
dach, plebanję przeniósł na inne miejsce i nadał 40 pla-
ców pod domami; wzamian za poddanych w Jatwieży
dał wieś Ostrów i folw. Przewlokę i t. d. 1624 r. dodał
3 place przy ul. Dziewiątkowskiej — 120 mórg, łąki
40 mórg i t. d. W czasie najścia nieprzyjacielskiego
1655—60 r. tu się przechowywały relikwje św. Kazi-
mierza i kapituła odbywała swe obrady. Kaplice: Szej-
piaki—zwinięta przed r. 1861, Połońsk— skasowana 1866 r. 1750

Kossów, 5 kl., p. t. Trójcy Przen. i św. Krzyża,
zbudowany przed r. 1520, w którym Jerzy, syn Jerzego
Ościka, wojew. trockiego, na prośby proboszcza Jakóba
z Gradzicz, uposażył ten kościół nadaniem 8 poddanych
ziemian, 3 karczem na utrzymanie wikarego i sług koś-
cielnych, ziemi Krasnowszczyzny, Maciejowszczyzny
i Niewiarowszczyzny, dziesięcin zbożowych z Kossow-
skiego dworu, placu nad rzeką i t. d., z obowiązkiem
3 mszy tygodniowo. 1624 r. Lew Sapieha potwierdził
prawo na place pod plebanją, szpitalem i szkółką i do-
dał przeszło 4 włóki ziemi na folwark w Łopieńszczy- •
źnie, wsie Starowszczyznę 12 włók i Chodorki z mły-
nem—13 włók, z obowiązkiem 2 mszy tygodniowo i utrzy-
mania bakałarza do uczenia dzieci i kantora. Po zgorzeniu
pierwotnego kościoła w r. 1872 wymurowany w r. 1878
przez Wandalina Pusłowskiego i parafjan. Kaplice: na
cmentarzu, Beginów i Hrudopol, obie fundacji Jundziłów,
przyłączone z parafji Dziewiątkowickiej. Dawna filja
Iwacewicse i kaplica Merecmwssczygna skasowane 1866 r. 1637

fiędsinowszmjsna, k. nie etatowy, p. t. św. Stani-
sława, założony przez Zieńkowiczów i uposażony przez

30
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biskupa wileńskiego, Michała Zieńkowicza, wymurowany
1822 r. przez Stanisława Zieńkowicza, kasztelanica
smoleńskiego, przyłączony do Słonima. Kaplice we
dworze Rędzinowszczyźnie i na cmentarzu nie istnieją.

Skrundzie, dawniejsza filja rędzinowska, założona
i uposażona 1822 r. murowana, przyłączona do Słonima
jako kaplica.

Skasowane kościoły wr. 1866:
Mołczadź, p. t. Trójcy Przen., drewniany, założony

1422 r. przez Klemensa ks. Radziwiłła. Skasowany 1867 r.
Kaplice: Łuszniew i Wiszów, skasowane 1865 r. W r. 1853
wymieniona kaplica Kozłowicze, której od r. 1860 nie
spotykamy. Łolwiczy przyłączone do Słonima.

Łukonica, p. t. św. Michała Arch., założony 1505 г.,
drewniany, przez Wojciecha i Annę Narbutowiczów, wy-
murowany I782r.przez proboszcza Humieckiego. Kaplica
na cmentarzu grzebalnym, drewniana, przyłączona do
Słonima.

Roholna, p. t. św. Bartłomieja ap., założony 1400 r.
przez Bartłomieja, dziedzica Rohoteńskiego. Kaplica
Rohołeńsha nie istnieje. Około r. 1900 wymurowana gro-
bowa kaplica przez Amelję Wołłowiczową z domu Nie-
zabytowską, należy do parafji Zdzięciolskiej.

Dziewiątkowicze, p. t. św. Piotra i Pawła ap., wymu-
rowany 1790 r. przez Zofję Śliźniową z domu Czetwer-
tyńską, konsekrowany 1799 r. przez sufraganą Kłokoc-
kiego. Filja Rudnia i kaplica na cmentarzu, skasowane
1866r.Kaplice:Hrudopol i Beginoiv, przyłączone do Kossowa.

Olszew, p. t. Wniebowzięcia N. M. P., drewniany,
zbudowany 1809 r. przez Wojciecha Pusłowskiego,
marszałka słonimskiego. Kaplice: Pieski, Sokołów i /Spo-
rów — skasowane 1866 r.

Dekanat prużański.

Prużana, 3 kl., p. t. św. Anny i Karola Bor., wymu-
rowany przez królowę Bonę 1522 r. p. t. św. Zygmunta
i Wacława, uposażony 1563 r. jprzez Dymitra Sapiehę
i w r. 1647 przez króla Jana Kazimierza. W r. 1857
rozpoczęto budowę nowego kościoła, zabrano go na cer-
kiew w czasie budowy. Obecny wymurowany w r. 1882,
rząd asygnował na kupno placu'i budowę 2200 rubli.
Pokonsekrowany 1883 r. przez biskupa Hryniewiekiego
p. t. św. Anny i Karola Boromeusza. Filja Dołhe, dziś
kaplica; kaplice Kwplin i Bukrabotoszceysna i na cmentarzu. 2040
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Szereszów, 3 kl., Trójcy Przen., założony 1538 r.
przez królowę Bonę, drewniany; po zgorzeniu jego
w r. 1746 wybudowany nowy z drzewa przez podskar-
biego litewskiego Fleminga; gdy i ten kościół spalił się
w r. 1827, wymurowany przez parafjan 1848 г., konse-
krowany 1850 r. przez biskupa Żylińskiego. Dawna filja
Wielka wieś, skasowana 1869 r 3020

Sielec, nie etat., p. t. św. Wawrzyńca M., założony
1471 г., uposażony przez królowę Bonę 1536 г., skaso-
wany i zabrany na cerkiew 1864 r. Buduje się nowy
murowany przez parafjan. Nabożeństwo odprawia się
w kaplicy murowanej cmentarnej 1470

Siehniewicze, 4kl., p. t. Opieki N.M.P., założony 1534 г.
przez Florjana i Annę Rudogowskich, wymurowany 1785 r.
przez Józefa i Marję Prozorów. Kaplica Międzylesie . . . 1128

Bereza Kartuska, nie etat., p. t. Trójcy Przen., za-
łożony 1477 r. przez Jana i Barbarę Hamszejów. Po
kasacie kartuzów tytuł parafjalnego, w r. 1832 przenie-
siony do ich kościoła, a ten zaliczony do filji. W r. 1866
skasowany i zabrany na cerkiew; kartuzki zaś został
zbity do fundamentów. Na tem miejscu parafjanie bu-
dują nowy kościół murowany, którego budowę, zarówno
jak i w Sielcu i w Narewce zapoczątkował dziekan
Antoni Songajło. Kaplica Stary Zdzitów — zwinięta
przed r. 1860, w r. 1853 jeszcze istniała 2150

Kiwatycze, 5 kl., p. t. św. Piotra i Pawła ap., drew-
niany, założony 1605 r. przez Mikołaja i Zofję Paców;
konsekrowany przez biskupa łucko-brzeskiego, Kobiel-
skiego 1744 r. Spalił się od pioruna 1798 г.; obecny
przeniesiony z Olizarowszczyzny 1845 r. Kaplice: Sie-
liszcze i Bówne. Wieiki nie istnieją 850

Narewka, k. nie etat., p. t. św. Jana Chrzciciela,
dawniejsza filja jałówska wspomniana w akcie rozgra-
niczenia 1849 г., założona przez króla Stanisława Au-
gusta. Skasowana 1866 r. Buduje się nowy kościół stara-
niem ks. dziekana Antoniego Songajły, kosztem parafjan. 1411

Dekanat kobryński.

Kobryń, 3 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P., zało-
żony 1500 г., odbudowany przez Hieronima Wołlowicza
1625 г., zniszczony w czasie wojny 1812 г., wymuro-
wany 1846 r. przez ks. Antoniego Kisielewskiego z po-
mocą parafjan, konsekrowany 1851 r. przez biskupa
Żylińskiego. W ołtarzu obraz cudowny Zbawiciela. Ka-
plice: ОиЬегща v. Nowosady i Hrussewo.

Kościół szpitalny, p. t. św. Hieronima, był już na po-
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czątku XVI w., spalił się 1801 r. ze wszystkimi apara-
tami i sprzętami; potem nie było za co odbudować . .6120

Janów, 3 kl., p. t. św. Krzyża, zbudowany przez
księżnę Szujską w r. 1746, spalił się w r. 1823, wymu-
rowany 1848 r. staraniem ks. Kazimierza Palulona z po-
mocą parafjan, konsekrowany 1850 r. przez biskupa
Żylińskiego. Tu zamęczony św. Andrzej Bobola. Kaplice:
Zakoziele, Mohdowo i na cmentarzu murowana 1902

Skasowane kościoły w r. 1866:
Horodec, p. t. Zwiastowania N. M. P., założony

1633 г., drewniany, przez Władysława IV, spalony przez
Szwedów 1706 г., odbudowany potem w r. 1723; nie
konsekrowany. Kaplice: Antopol, Kominy i llosk — skas.
1866 r.

Braszewicze, p. t. N. Maryi P., założony i uposa-
żony 1650 r. przez kapitułę wileńską. Kaplice: Zakoziele,
przyłączona do Janowa, Ludwinów i Lachnowicse— skas.
1866 roku.

Be^dsież, p. t. Trójcy Przen. Założenie niewiadome,
wymurowany 1820 r. przez prałata wileńskiego Anto-
niego Giedrojcia — biskupa żmudzkiego.

Zbiroki, p. t. Trójcy Przen., założony 1621 r. przez
Agatę Zofję Pacową, konsekrowany przez biskupa
łuckiego, Kobielskiego. Kaplica Nowosadij—załóż. 1862 r.

JDywin, p. t. Wniebowzięcia N. M. P., założony
1660 r. przez króla Jana Kazimierza, konsekrowany
w r. 1744 przez biskupa łuckiego, Kobielskiego.

Krupcsyce, p. t. Niepokalanego Poczęcia N. M. P.,
drewniany, założony 1701 r. przez Jana i Katarzynę Nesto-
rowiczów, konsekrowany 1729 r. przez sufraganą chełm.
Olszańskiego; był tu klasztor karmelitów dawnej reguły.
Parafjalnym został od r. 1800, z woli biskupa wi!eń.,
Kossakowskiego. Kaplica Oziaty — skas. 1866 r.

Dekanat brzeski.

Brześć litewski, 2 kl., p. t. św. Krzyża, założony
przez Witolda 1412 г., odbudowany 1766 т., z powodu
grożącej ruiny, w r. 1805 przeniesiono nabożeństwo z ty-
tułem do kościoła pojezuickiego; po pożarze 1808 roku,
przeniesiono do bernardyńskiego, po zajęciu starego
miasta pod fortecę — przeniesiono do dominikanów.
Obecny kościół wybudowany 1856 r. przez ks. Wincen-
tego Dziemianowicza i w tymże roku pokonsekrowany
przez biskupa Żylińskiego. Kaplice: Domaczew — osada
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Holendrów katolików; Wistyce i Trościenica i na cmenta-
rzu; Kowerdziaki skasow. 1866 r. Była kaplica przy szkole
wojennej, korpusie kadetów brzeskich, od r. 1860 nie
istnieje 9245

Zniesione w r. 1831 kościoły w Brześciu:
Augustiański
Bernardyński

obacz klasztory

BP.Bernardynek
PB. Brygidek.
Wysokie Litewskie, 4 kl., p. t. Trójcy Przen., zało-

żony przez Witolda, zrujnował się na początku XVII w.;
wymurowany 1603 r. przez Andrzeja Wojnę, konsekro-
wany przez biskupa łuckiego, Wołuckiego; odbudowany
1872 r. przez hr. Potocką. Przy tym kościele była su-
fraganja Brzeska. Kaplica św. Barbary przy plebanji
murowana, na miejscu dawnego kościoła; Switycze, ska-
sowana w 1860 r. O bonifraterskim kościele ob. klasztory. 2500

Kamieniec Litewski, 4 kl., p. t. św. Piotra i Pawła ap.,
założony 1501 r. przez Aleksandra Jagiellon., drewniany,
odbudowany takiż w r. 1723 przez Grzegorza Giżyckiego,
konsekrowany 1729 r. przez biskupa łuckiego, Rupnie-
wskiego. Kaplice: Kapustyeze i Chodosy—skasow. 1866 r.
Był tu kościół szpitalny przy ul. Brzeskiej, p. t. Trójcy
Przen., drewniany, zbudowany 1772 r. przez rotmistrzo-
wą Żerdecką, opisany w wizycie 1828 r 2467

Skasowane kościoły:
Czarnawczyce, p. t. Trójcy Przen., założony przez

Iliniczów, odbudowany 1583 r. przez Mikołaja Krzy-
sztofa Radziwiłła, konsekrowany 1661 r. przez biskupa
smoleńskiego Białłozora, nominata wileńskiego, skasow.
1867—9 r. Kaplice: Wistyce, przyłączona do Brześcia,
Demianicze, skasowana 1866 r.

Stawy, p. t. Wniebowzięcia N. M. P., fundacja Jana
i Jerzego Wstawskich, konsekrowany 1739 r. przez bis-
kupa łuck., Rupniewskiego. Skasow. 1864 r.

Wielanów, p. t. św. Krzyża, założony 1528 r. przez
Michała Skirwina Krupickiego, odbudowany przez ka-
nonika łuck., Buchowieckiego 1720 г., skasow. 1866 r.
Kaplica Kłukowicse, skasowana 1866 r.

Mrozowice, p. t. Zwiastowania N. M. P., założony
1521 r. przez Mikołaja, Stanisława i Piotra Golimon-
tów, konsekrowany przez biskupa łuckiego Kobiel-
skiego 1752 r. Skasowany 1866 r.
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Mielejczyce, p. t. św. Stanisława, załóż. 1556 r. przez
Zygmunta Augusta; odbudowany 1650 r. przez pro-
boszcza Krasodomskiego, skasow. 1866 r. Kaplice: Ghle-
гогсге, Nurzec i Połówce, skas. 1864—6 r.

Wołczyn, p. t. Trójcy Przen., założony 1639 г., drew-
niany, przez Aleksandra Gąsiewskiego, wymurowany
na wzór watykańskiego w r. 1733 przez Michała ks.
Czartoryskiego — skas. 1866 r.

Wierzchowiec, p. t. Wniebowzięcia N. M. P., zbudo-
wany 1619 r. przez Bazylego Kopcia, podkom. brzesk.
Kaplica Rusiły, skasow. 1864 r.

Basna, p. t. św. Anny. (Ob. Marjanie). Skasow. 1864 r.
Wistyca, p. t. św. Zofji, skasow. 1832 r. (ob. Cy-

stersi). Kaplica Wistyce przyłączona była do Czarnawczyc,
a po ich kasacie do Brześcia.

Dekanat białostocki.

Ooniądz, 2 kl., p. t. św. Agnieszki, założony przez
Witolda, drewniany, uposażony przez Aleksandra Jagiel-
lon. 1494 r. nadaniem wsi Krzeczkowo, daniny od mie-
szczan goniądzkich po 5 gr. z łanu, po 3!4 gr. z domu
i placu; dziesięciny snopkowej od okolicznych miesz-
kańców; od kmiotków Litwinów i Rusinów po 4 gr., od
kątników po groszu, 4 miary miodu ze dworu goniądz-
kiego. 1520 r. Mikołaj Radziwiłł uposażył szpital goniądz-
ki i zbudowany przy nim kościół, nadaniem 3 kóp
gr. lit., 3 korcy żyta, 2 k. słodu, ćwierci grochu i ty-
leż krup, według miary goniądzkiej, z obowiązkiem
3 mszy tygodniowo. W następnym roku tenże Radzi-
wiłł założył mansjonarję przy kościele goniądzkim w kapli-
cy N. Maryi P. na 6 kapłanów i jednego kleryka; na-
dał 20 kóp gr. z Goniądza, 7 kóp i 27 gr. z Knyszyna,
tyleż z Długiej Łąki; baryłkę wina, świece, 2 kamienie
łoju, 12 korcy żyta, 6 korcy słodu pszennego, 3 beczki
grochu, 4 beczki krup od poddanych wójtowstwa Jać-
wieżskiego, daniny zbożowe z Knyszyna i Długiej Łąki,
pół solanki szczupaków z jezior goniądzkich i rajgrodz-
kich, 2 beczki soli, 6 wieprzków karmnych i t. d.—co-
rocznie; z obowiązkiem odmawiania codzień ofiejum
o Matce Boskiej i odprawiania mszy św. Kościół odbu-
dowany 1779 r. przez biskupa przemyskiego, Betań-
skiego, prób. goniądz, i kasztelana Branickiego. Ka-
plice: św. Florjana i na cmentarzu św. Ducha 8151

Białystok, 3 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P. Zało-
żenie niewiadome, w r. 1563 Zygmunt August nadał
kościołowi temu 16 włók ziemi, aby pleban nauczał lud
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zasad wiary i modlił się za królów polskich. Kościół
murowany wzniósł Piotr Wiesiołkowski w r. 1580 i na
utrzymanie proboszcza tegoż roku 4 grudnia nadał
4 włóki ziemi i dziesięciny po kopie żyta i owsa z każ-
dej włóki od poddanych Białegostoku, Starej wsi, Za-
dów, Supraśla, Parszyc i Miłoszów. Syn jego, Krzysztof,
powiększył nadanie w r. 1625 dodaniem 15000 złp., zlo-
kowanych na Bartkowie, w powiecie drohickim; procent
tej sumy 1050 złp. przeznaczył na utrzymanie 3 kapła-
nów do odmawiania oficjum. o Matce Boskiej, szkółki
i śpiewaków i odprawianie 1 mszy tygodniowo. Wr. 1634
Stanisław Pojewski nadał 4 włóki ziemi, z obowiązkiem
4 egzekwji rocznie. Po śmierci bezpotomnego Krzysztofa
Wiesiołowskiego, fundusz białostockiego dworu prze-
szedł do króla, z woli nieboszczyka; 1661 r. król na-
dał je Stefanowi Czarnieckiemu, córka jego Aleksadra
wniosła te dobra do domu Branickich. Z tych Jan Kle-
mens Branicki, hetman, ozdobił kościół, zbudował ple-
banję i nadał na kościół 2 włóki ziemi i 100,000 złp.,
oprócz tego wybudował szkołę, szpital i 4 kaplice. Gdy
kościół był za małym dla licznej parafji białostockiej,
wymurowany nowy, obok dawnego, olbrzymi, w stylu
gotyckim w r. 1900—1906 staraniem ks. dziekana Wil-
helma Szwarca z pomocą parafjan. Kaplice: św. Rocha
na starym cmentarzu; N. M. P. przy szkole żeńskiej;
Maryi Magdaleny, zabrana na cerkiew w r. 1865; Sióstr
Miłosierdzia — wszystkie fundacji hetmana Jana Kle-
mensa Branickiego; kaplica Chrystusa Zbawiciela na cmen-
tarzu nowym, zbudowana z muru 1890 r. przez tegoż
dziekana Szwarca. Filja: Janopol—skas. 1864 r. Kaplica
Sióstr Miłosierdzia—skasowana 1864 r. (Ob. misjonarze,
seminarja, archidiakonje, szkoły i szpitale). Niektórzy
podają, iż kościół białostocki był zabrany przez kalwi-
nów, a potem odebrany; nam się nie udało stwierdzić
tego posiadanymi dokumentami w archiwum konsystor-
skiem i miejscowem 20640

Wasilków, filja białostocka, do 1866 r. parafjalny,
p. t. Przemienienia Pańskiego, założony przez Zygmunta
Augusta 1567 г., skasowany 1867 г.; wymurowany na
nowo 1888 r. staraniem dziekana Szwarca z pomocą
parafjan i znowu się liczy parafjalnym 4510

Supraśl, k. nie etat., p. t. Trójcy Przen., przed
rokiem 1861 kaplica białostocka; w tym roku przemy-
słowcy i fabrykanci miejscowi wymurowali kościół obecny 1230

Jasionówka, 8 kl., p. t. Trójcy Przen., wymurowany
1653 r. przez Łukasza, Jerzego i Kaspra, synów Jana
z Kurzeńca, poruszonych widokiem ludzi, umierających
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bez sakramentów św. i uposażony nadaniem domu z ogro-
dem naprzeciwko kościoła, 3 łany ziemi koło cmenta-
rza kościelnego, dziesięciny ze dworu jasionowskiego,
z wyjątkiem owsa, po mendlu żyta i owsa z poddanych
jesionowskich, słomiańskich i kamiońskihc, i po 5 gr.
od łanu; z obowiązkiem utrzymania magistra szkoły, kan-
tora i odprawiania egzekwji kwartałowych. Kościół kon-
sekrowany, niewiadorao przez kogo 2274

Trzeiany, 3 kl., p. t. św. Piotra i Pawła, założony
1504 r. przez Aleksandra Jagiellon.; wymurowany 1846 r.
przez ks. Walickiego z pomocą parafjan; konsekr. 1860 r.
przez biskupa Krasińskiego. Kaplica na cmentarzu . . 8587

Dolistów, 4 kl., p. t. św. Wawrzyńca M. Założenie
niewiadome. Wr. 1519 Mikołaj Radziwiłł, wojew. wileń.,
wysłuchawszy sporu między proboszczem dolistowskim,
Stanisławem Dąbrówką, kanonikiem wileń., a wójtem
Mordasem o dziesięciny, postanowił dawać odtąd dzie-
sięciny proboszczowi z Brzozowa i z wójtowstwa Za-
bielskiego i Jaćwieżskiego; w roku zaś 1530 tenże pro-
boszcz Stanisław przelał dziesięciny z Zabiela i Brzo-
zowej na kaplicę szpitalną w Dolistowie, p. t. św. Sta-
nisława, dla kapelana. Obecny kościół wymurowany
1791 r. przez hetmanową Branicką. Kaplica na cmen-
tarzu . . . . • • 5630

Knyszyn, i kl., p. t. N. Maryi P. i św. Jana ap.,
wymurowany 1520 r. przez Mikołaja Radziwiłła; konse-
krowany 1601 r. przez biskupa Benedykta Wojnę . . 4020

Krypno, filja knyszyńska, p. t. N. Maryi P. Zało-
żenie niewiadome, wymurowany 1881 r. staraniem pa-
rafjan. W tym kościele obraz cudowny N. M. P. . . . 5329

.Turośń, 4 kl., p. t. Trójcy Przen., założony 1515 r.
przez Jana Raszkę, sędz. bielsk., wymurowany 1778 r.
przez Wiktoryna Żalewskiego, star. boreck . . 3828

Choroszcza, 5 kl., p. t. św. Jana Chrzcie, założony
w XVI wieku, wymurowany 1654 r. przez wojew. trock.,
Mikołaja Stefana Paca, późniejszego biskupa wileńskiego,
z klasztorem dominikańskim^ odbudowany 1756 r. przez
hetm. Branickiego; konsekrowany 1770 r. przez bisku-
pa ptolomaid. Ryaucoura. (Ob. dominikanie) 6880

Giełczyn, 5 kl., p. t. Nawiedzenia N. M. P., drew-
niany, założony 1777 r. przez kasztelana wizkiego, Chry-
zantego Opackiego; odnowiony 1876 r . 968

Juchnowiec, 5 kl., p. t. Trójcy Przen. i Bogarodzicy
N. M. P., wymurowany 1547 r. przez Stanisława Wło-
szka, podskarbnika lit., i uposażony nadaniem daniny
z poddanych p. 12 gr.od gospodarza, z których 10 gr.
szło na proboszcza, a 2 na magistra szkoły, dziesięcin
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z Juchnowca; łąki przy Romejkach i placu pod plebanję
i szkółkę. Obecny kościół wymurowany przez ks. Jana
Danfsze'wskiego, kanonika infian., 1764 r. W tym kościele
cudowny obraz N. M. P., słynący już w XVII wieku
i hojnie udarowany wotami i klejnotami') 3487

Kalinówka, 5 kl., p. t. św. Anny, założony 1511 r.
i uposażony przez Mikołaja Radziwiłła, wojew. wileń.,
nadaniem 4 włók ziemi w Kalinówce, placu pod karcz-
mę, wstępu do młyna, łowienia ryb w stawie na swoje
potrzeby w środy, piątki i soboty, łąki nad Rzepną; da-
niny z parafjan, po 2 kopy żyta i 1 kopy jarego zboża
od włóki, z obowiązkiem zwiezienia na miejsce wska-
zane przez proboszcza, oraz po 4 grosze — corocznie.
Kościół odbudowany 1776 r. przez parafjan, drewniany;
konsekrowany przez biskupa synonepeńsk. Szyikow-
skiego 3272

Brzozowa, filja kalinowska, p. t. św. Jana. Założe-
nie niewiadome. Uposażony 1617 r. przez Józefa Karpia,
dziedzica naBrzostowie, w powiecie brańskim, nadaniem
dziakła z poddanych: po 4 korce, miary krakowskiej,
z włóki; ziemi w 3 poletkach—włókę; 4 ogrodników w
Brzozowie, 2 ogrodów przy kościele, łąki w Porszewie na 70
wozów i t. p.; z obowiązkiem 1 mszy co piątek i utrzyma-
nia bakałarza i kantora. Wymurowany 1863 r. przez parafjan. 1429

Niewodnica, 5 kl., p. t. św. Antoniego, wymurowany
p. t. Narodzenia N. M. P. i uposażony 1596 r. przez
Andrzeja Koryckiego, dziedzica Niewodnicy, z żoną
Elżbietą Karpiówną, nadaniem 6 włók ziemi z podda-
nymi, 3 pól w Czaplinie na folwark, placu pod kościół
i szkółkę, z ogrodami, lasami i łąką, przy drodze Cho-
roszczy do Suraża, wstępu do młyna, 50 zł. rocznie, po
kopie żyta i owsa z włóki gospodarskiej, z obowiąz-
kiem zwiezienia na wskazane miejsce przez proboszcza,
byle nie poza obręb parafji; proboszcz obowiązany utrzy-
mywać magistra szkoły, kantora, sług kościelnych, oraz
odprawiać modły za fundatorów. W r. 1622 Katarzyna
Siestrzewitowska, wdowa po Mikołaju Dobryałowskim,
zapisała 50 zł. rocznie z Niewodnicy, Kuplan i z działu
Czeladkowickiego. Nowy wymurowany w r. 1896 przez
ks. Antoniego Dowbora z pomocą parafjan. Kaplica na
cmentarzu • 3252

Dobrzyniem, 5 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P.,
zbudowany drewniany i uposażony 1519 r. przez Miko-
łaja Radziwiłła, wojew. wileń., p. t. Zwiastowania N.M.P.,

l) Acta cap. t. XVII, str. 277 -285. Wj-каг klejnotów juchnowickich
częściowo Bprstedanyoh prmr. nomłnata biskupa wileńskiego Paca.

31
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nadaniem 6 włók ziemi, placu w Dobrzyniewie, wstępu
do młyna, połowu ryb małą siecią w stawach dobrzy-
niewskich w środy, piątki i soboty, dziesięcin snopko-
wych ze dworu, od ziemian po kopie żyta i jarego zboża
z włóki i po 4 grosze; kolędy po groszu. Nowy kościół
wymurowany 1909 r.. staraniem ks. Hipolita Malinow-
skiego z pomocą parafjan , 5640

Sur aż, 5 kl., p. t. Bożego Ciała, założony na po-
czątku XV w., uposażony 1504 r. przez Aleksandra
Jagiellon.; odbudowany drewniany 1744 r. przez biskupa
Zaluskiego, spalił się od pioruna 1872 r. Wymurowany
1876 r. staraniem ks. Teofila Hryniewickiego z pomocą
parafjan. W ołtarzu wielkim cudowna statua ChrystusaP. 2830

Uhowo, filja surazka, p. t. św. Wojciecha, drew-
niany, założony 1758 r. przez biskupa ptolomaid. Riau-
coura i przez niegoż poświęcony . 1396

Zabłudów, 5 kl., p. t. św. Piotra i Pawła, założony
1567 v. przez Jerzego Chodkiewicza* wymurowany 1840 r.
przez hr. Dębińskiego; konsekrowany 1856 r. przez
biskupa Żylińskiego. Kaplice: św. Rocha i Maryi Magda-
leny na cmentarzu 6020

Niezbudka-Michałowo, kaplica w parafji Zabłudow-
skiej, p. t. Opatrzności Bożej, zbudowana ze składek
przez ks. Marcina Puzyrewskiego 1909 r • 1270

Dekanat bielski.

Bielsk v. Bielsko, kościół farny, 3 kl., p. t. Naro-
dzenia N. M. P., założenie niewiadome, fundusz pier-
wotny potwierdzony 1492 r. przez Aleksandra Jagieł: na-
danie placu pod kościół, cmentarz, szkółkę, domy wikar-
juszów, pod plebanję, z ogrodami, stawami i t. d.; pod-
danych z Nomnieckich i Kołbów, łąki na Popławach,
pola za Stołowiczami, dziesięcin z dóbr królewskich,
daniny od katolików właścicieli domów bielskich po
groszu co kwartał, od mieszkańców zaś po pół grosza.
Fundusz ten powiększony i w części zamieniony 1535 r.
przez Zygmunta Augusta, dodano wsie Samułki, Pulsy
i Kołby z młynem, dziesięciny snopkowe z Pietrzy-
kowa, Gołombi, Wyszek i t. d. W tymże czasie kró-
lowa Bona założyła tu mansjonarję na 3 księży i wice
prepozyta nadaniem dziesięcin z Rybałtów, Holszanki,
Niwiny, Zawadów i t. d.—od 100 gospodarzy po mendlu
(casula) żyta i owsa, zamienionych potem na opłatę
po 5 zł. od gospodarza. Z funduszu tego utrzymywać
się mieli mansjonarjusze, wice proboszcz, rektor szkółki,
kantor i zakrystjan. Mansjonarjuszo codzień powinni



— 243 —

byli śpiewać kurs o Matce Boskiej i jedną mszę, z wy-
jątkiem dni świętych; w kolekcie brać modlitwę za kró-
lów "polskich żyjących, w piątki zaś mszę za dusze zmar-
łych królów polskich. Kościół wyniesiony do rzędu pre-
pozytalnych, gdy się zrujnował, odbudowany z drzewa
1674 r. przez ks. Małachowskiego, konsekrowany 1688 r.
przez biskupa inflan. Popławskiego; wymurowany 1786 r.
przez Poniatowskich i kasztelanową Branicką, konsekro-
wany 1796 r. przez biskupa synopeń. Szyikowskiego,
proboszcza bielskiego. Kaplica na cmentarzu murowana.
W XVIII wieku były kaplice: Lada, Hołowiesh, Leniew
i Łaknica1). O klasztorze bielskim ob. karmelici . . . . 4152

Boćki, 3 kl., p. t. św. Józefa i św. Antoniego w. Pier-
wotny kościół parafjalny, założony przez Jana Sapiehę
1513 г., z powodu starości zamknięty w r. 1824; na tem
miejscu zbudowano cerkiew; nabożeństwo odprawiano
w kościele Reformatów, który po ich kasacie 1832 r. obró-
cono na parafjalny. Ten kościół wymurowany 1720 r. przez
Józefa Sapiehę podskarbiego lit. z żoną Katarzyną z Bra-
nickich, konsekrowany przez biskupaStanisława Jeziorow-
skiego (ob. klasztory). Kaplica na cmentarzu nie istnieje. 4181

Drohiczyn, 3 kl., p. t. Trójcy Przen. Parafja i pierw-
szy kościół założyli tu franciszkanie około 1350 г.; ten
zaś kościół założony w XV wieku, data niewiadoma,
uposażony przez Alek. Jagiellon., wymurowany w roku
1555; król Jan Kazimierz 1660 roku oddał go jezuitom,
którzy uposażeni przez kanonika płockiego, Jędrzeja

') Wiadomości te poczerpnięte z archiwum miejscowego, w którem
się przechowuje ciekawa wizyta biskupa łuckiego Rupniewskiego zr. 1726,
co do dekretu reformy w tym kościele, l-o katechizmować co niedziela,
pod karą 3 marek, mówić kazania w święta, w adwencie i wielkim poście
pod karami jeszcze surowazemi, 2-o palić lampkę, przed Sanctissimum,
3-0 sprawić srebrny trybularz, 4-o naprawić kościół, 5-o ukompletować
liczbę mansjonarjuszów, 6-0 nie pozwalać parafjanom posyłać dzieci do
szkół syzmatyckieh, napominać z ambony i wszelkiemi środkami zapobie-
gać, 7-0 naprawić i przechowywać porządnie aparaty, 8-mo mieć dozór
nad szpitalem, by ubodzy nie cierpieli niedostatku, 9-o mansjonarze nie po-
winni długo przesiadywać w mieście, żyć z sobą należy zgodnie, reko-
lekcje odprawiać u misjonarzy w Siemiatyczach, 10-o ponieważ żydzi
bielscy lekceważą katolików, urągają duchowieństwu i nie dają nalożnego
łoju do kościoła, darowaną im przedtom gabelę — podatek pieniężny —
egzekwować pozwala się. 11-o obiad mansjonarzów powinien być o 12 godzinie,
w święta nieco później. W końcu wizyty biskup własnoręcznie dopisał
następujący jadłopis: Postanowienio stołu dla x. Bielskich pray kościele
Farskim. 1726 r. dnia 10 Augusta. Obiad mięsny. Potraw codzień 4: rosół,
albo barszcss, sztuka mięsa, Jarzyna у pieczyste. Obiad postny. Polewka
siemienna, albo grochowa, lub barszczyk, ryby, albo śledzie; ieśliby ryb
nie było, to grzyby, kasza, jarzyna. Wieczerza mięsna: barszczyk, albo bi-
gos, pieczyste i kasza. Kolacja postna: żurek, grzanki, śledź, albo rybka
у iarayna. Stefan biakup.
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Świnołęckiego, urządzili misję, a potem kołegjum; po
kasacie ich Komisja Edukacyjna poruczyła go ze szko-
łami pijarom, po zwinięciu ich zgromadzenia w r. 1832
kościół oddany duchowieństwu świeckiemu *). Filja
Milkowice-Maćki. Kaplica na cmentarzu 4753

Kościoły skasowane w Drohiczynie:
Franciszkański \ ,
PP. Benedyktynek/ o h '
Wyszki—dawniej Piórkow—3 kl., p. t. św. Andrzeja

ap., drewniany, założony 1458 roku przez Wisława na
Piórkowie, podsędka bielsk.; wymurowany 1905 r. stara-
niem ks. Wincentego Wojtekunasa z pomocą parafjan.
Filja Pulsy, kaplica na cmentarzu 2041

Łubin, 4 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P., drewn.,
założony 1498 r. przez sędziego Piotra Łubę. Wymuro-
wany 1910 roku staraniem ks. Pawła Dołżyka i pa-
rafjan 2003

' Edbikry, 4 kl., p. t. św. Stanisława В., drewn., za-
łożony 1504 r. przez Bartłomieja Pobikrowskiego, pod-
sędka drohick., odbudowany 1814 r. przez marszałka
Dominika Ciecierskiego; spalił się w r. 1846; wymuro-
wany w r. 1864 przez Stefana Ciecierskiego. Kaplica
Mierzymówka nie istnieje od r. 1864 1855

Topczeivo, 4 kl., p. t. św. Stanisława В., drewniany,
założony 1433 r. przez Topczewskiego i Zaleskiego, od-
nowiony 1877 r. przez parafjan 4500

Brańsk, 5 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P., zało-
żony 1525 r. przez Zygmunta I, po zrujnowaniu się tego
kościoła ze starości, w r. 1800 zbudowany został cza-
sowy; na zalecenie biskupa Żylińskiego proboszcz Ko-
ciołkowski rozpoczął murować obecny kościół w r. 1859,
i ukończył w r. 1862 z pomocą parafjan. Kaplica na
cmentarzu p. t. św. Scholastyki 6612

Ciechanowiec, 5 kl., p. t. Trójcy Przen., załóż, w XVI
wieku, wymurowany 1737 r. przez Maksymiljana Osso-
lińskiego, konsekrowany przez biskupa łuckiego Zału-
skiego około roku 1740. Kaplica Sióstr Miłosierdzia ska-
sow. 1864 r 4009

Dołubów, 5 kl., p. t. św. Piotra i Pawła ap., załóż.
1465 r. przez Wita i Dorotę Łyczków, sędziów bielskich,
po zniszczeniu w połowie XVII wieku odbudowany, kon-
sekrowany 1745 r. przez biskupa łuckiego Kobielskiego;

') Starożytna PoUka t. III, str. 408. Załąeki. Jezuici w Polsce t. IV,
str. 1485 i nastiąpne.
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wymurowany w r. 1904 staraniem ks. Wincentego Gab-
szewicza z funduszu kościelnego i z pomocą parafjan . 3209

' Domanów, 5 kl., p. t. św. Doroty, drewniany, zało-
żony przez Piotra Koszczyka 1460 г., konsekrowany
1779 r. przez biskupa synopeń. Jana Szyikowskiego.
Odnowiony 1875 r. przez parafjan 1623

Kleszczele, nie etat., p. t. św. Zygmunta, zbudowany
1544 roku przez królowę Bonę, konsekrowany 1726 r.
przez biskupa łuck. Rupniewskiego, skasowany 1865 г.;
wymurowany 1909 r. przez parafjan staraniem ks. Ka-
zimierza Kowalskiego. Kaplica Kruhłe skasow. 1864 r. . 882

Narew, 5 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P. i św.
Stanisława В., drewniany, założony 1528 r. przez Zy-
gmunta I, odbudowany 1728 r. przez biskupa ptolom.
Riaucoura, proboszcza narewsk., odnowiony 1882 roku
przez ks. Donata Majewskiego. Kaplice: Leniem v. Li-
niewo, skasow. 1866 roku. Rożna (od r. 1866) i na cmen-
tarzu nie istnieją 1404

Ostrożany, 5 kl., p. t. Bogarodzicy N. M. P., zało-
żony 1450 r. przez braci Ostrożańskich, konsekrowany
1783 r. przez biskupa synopeń. Szyikowskiego . . . . 3372

Pierlejewo, 5 kl., p. t. Przemienienia Pań., drewniany,
założony przez Waltera Cycerskiego 1407 r. Wymuro-
wany przez ks.ks. Józefa Srzedzińskiego i Wincentego
Szabłowskiego 1860—1883 r. z pomocą parafjan . . . . 6204

Budka, 5 kl., p. t. Trójcy Przen., założony 1442 r.
przez Korczewekiego na Korczewie; wymurowany 1751
roku przez Aleksandra Ossolińskiego; odnowiony 1851 r.
przez Wiktora Ossolińskiego 3070

Siemiatycze, 5 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P., za-
łożony przez Michała Kmitę 1513 г.; wymurowany około
1630 r. przez Lwa Sapiehę, konsekrowany 1638 r. przez
biskupa bakońskiego Jana Zamojskiego. W r. 1719 Mi-
chał Sapieha uposażył tu misjonarzy. (Ob. klasztory).
Kaplica na omentarzu 5122

Strabla, 5 kl., p. t. Wniebowstąpienia P., wymuro-
wany 1617 roku przez Adama Turowskiego, konse-
krowany przez biskupa ptolom. Riaucoura; kiedy, nie-
wiadomo . . . 1412

Winna, 5 kl., p. t. św. Doroty, wzniesiony drew-
niany 1694 roku, odnowiony 1717 r. przez ks. Mamiń-
skiego, konsekrowany przez biskupa Przebendowskiego,
rok niewiadomy, (wizyta mylnie podaje 1603); odno-
wiony powtórnie w r. 1887 przez ks. Antoniego Olszew-
skiego 3260

Niemirów, 5 kl., p. t. św. Stanisława, drewn., zało-
żony 1620 r. przez Stanisława Niemkę, kasztel, podlask.,
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wymurowany po pożarze 1774 r. przez Michała ks. Czar-
toryskiego, kanclerza lit. Skasowany 1865 г., wrócony
w r. 1905 . . 1184

Skasowane kościoły:
Mielnik, p. t. św. Rocha, niewiadomej fundacji, kon-

sekrowany 1753 r. przez biskupa Riaucoura. Kaplica na
cmentarzu—skasow. 1866 r.

Dziatkowicze, p. t. Trójcy Przen., wymurowany przez
proboszcza Jabłońskiego, data niewiadoma. Kaplica na
cmentarzu—skasow. 1866 r.

Sadów, p. t. św. Anny, fundacja niewiadoma, z po-
wodu spalenia się dokumentów. Skasow. 1864 r.

Granne, p. t. św. Jana Chrzciciela, zbudowany
drewniany 1784 r. przez Józefa Ossolińskiego, skaso-
wany 1886 т.

śledsianów, p. t. św. Piotra i Pawła ap., założony
1590 r. przez Katarzynę Krasińską, odbudowany muro-
wany przez Marcina Łopuskiego, podkomorzego drohic-
kiego, skasowany 1886 roku i zniszczony.

Dekanat sokolski.

Sokółka, 3 kl., p. t. św. Antoniego, zbudowany i upo-
sażony w r. 1592 przez Zygmunta III, który w r. 1601
zmienił pierwotne nadanie w ten sposób: potwierdzając
nadane 20 mórg ziemi w Sokółce pod kościół i ple-
banję, oraz 4 poddanych w lasach Moławickich, daninę
po 30 snopów owsa i żyta z poddanych, żyjących w la-
sach kryńskich, odelskich i kuźnickich; daninę zbożową od
ziemian z Borówki, Trzcianki, Białego i Czarnego Stoku
przeniósł na kościoły w Dąbrowie v. Kumiale i Kundzinie.
Proboszcz sokolski obowiązany był spełniać darmo po-
sługę duchowną, trzymać 2 wikarjuszów, rektora szkoły
i zbudować kaplice drewniane w Pohanicy i Stoi, dokąd
powinni byli dojeżdżać kapłani w dni święte; oprócz tego
nadał po włóce ziemi na organistę i szpital. Kościół
spalił się w r. 1796, zbudowana szopa, z dachem sło-
mianym, służyła za kościół do 1848 г., w którym wy-
murowany został kościół z kamieni przez ks. Jerzego
Kryszczuna; konsekrowany 1850 r. przez biskupa Zy-
lińskiego; powiększony dobudowaniem naw bocznych
przez ks. Anzelma Noniewicza z pomocą parafjan 1901
roku; konsekrowany przez biskupa Edwarda Koppa
1905 г 11388

Kuźnica, 8 kl., p. t. Opatrzności Boskiej; drewniany,
założony 1561 r. przez Zygmunta Augusta; wymurowany
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z kamieni 1863 r. przez ks. Adama Pisankę z pomocą
parafjan 5202

' Kundzin, 4 kl., p. t. Narodzenia N. M. P., założony
drewniany 1562 r. przez Zygmunta Augusta (wizyta
podaje Zygmunta III i rok 1593); wymurowany 1856 r.
przez ks. Ignacego Jaworskiego 2092

Janów, 4 kl.f p. t. św. Jerzego, założony i uposażony
przez Stanisława Rudominę, starostę dusiackiego, 1623 г.,
nadaniem 6 włók ziemi na folwark plebański; daniny
po 40 gr. z włóki osiadłej w# Dowspudach. i Janówce,
razem z 200 włók=397 złp. Żyta 18 beczek, owsa 20,
pszenicy 2, jęczmienia 4, gryki 6, grochu 2 beczki
z obu dworów na płebanję; na szpital zaś 8 beczek
żyta, 4—gryki i beczkę grochu, połeć słoniny, pół becz-
ki soli, owsa na słód 6 becz. i jęczmienia 2 becz. oraz
włókę ziemi, osiadłą. Proboszcz ma co miesiąc dawać
po złotemu 12 ubogim, utrzymywać wikarego, bakałarza
do vcsenia dzieci i młodzieńców do śpiewu; organiście,
oprócz nadanej włóki ziemi, proboszcz powinien płacić
20 złp. rocznego jurgieltu i odprawić 2 msze tygodnio-
wo. Kościół odbudowany 1725 r. przez ks. Sapiehę.
Wymurowany 1904 r. przez ks. Izydora Cybulskiego
z pomocą parafjan; konsekrowany 1905 roku przez bi-
skupa Edwarda Roppa. Kaplica na cmentarzu . . . . . 6631

Suchawola, dawniej Chodorów, 4 kl., p. t. św. Pio-
tra i Pawła ap., założony 1591 r. i uposażony 1617 r.
przez Piotra Wiesiołowskiego, wielk. marsz, lit., nada-
niem 6 włók ziemi przy kościele, z obowiązkiem utrzy-
mania wikarego, kantora i organisty. Zygmunt III po-
twierdzając nadanie, dodał po 8 gr. od włóki ziemian
Suchej woli, Chodorówki, Dryi, Krzywej, Swilki, Je-
deszki i Gurbi. Wymurowany 1885 r. staraniem ks.
Władysława Kuleszy z pomocą parafjan; konsekrowany
1905 r. przez biskupa Edwarda Roppa. Kaplica Chodo-
rówlca przebudowana ze starego kościoła 1822 roku na
cmentarzu, Pilja Karpowiese—skasow. 1864 r. Dawna ka-
plica, wymieniona na synodzie Zieńkowica. Suchodolina,
nie istnieje . . - 9796

Sokolany, 5 kl., p. t. Przemienienia Pańsk., założony
1617 r. przez Hieronima Wołłowicza, kancl. lit., i dzier-
żawcę królew., i uposażony w następnym roku nadaniem
zaścianka Dworzyszcza z młynem, dziesięcin z Osoczni-
ków, Pohanicy, Jacewlan, Sokolan, Hliniazek i Siemie-
nowicz—po 80 snopów od włóki żyta i owsa i t. d. z obo-
wiązkiem utrzymania naucaycida i kantora.oraz daremnego
spełniania posługi duchownej. Spalił się 1827 r. Wymuro-
wany 1888 r. przez ks. Józefa Wyeockiogo % pomocą paraf. 8985
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Dąbrowa, 5 kl., p. t. św. Stanisława i św. Antoniego,
założony przez Radziwiłłów 1460 r. Nowy kościół drew-
niany wzniósł Zygmunt III 1595 r. i uposażył go 1601 г.,
nadaniem części dochodów, odjętych od Sokółki i do-
daniem daniny po 6 gr. od mieszczan dąbrowskich
i ze wsi Sakówki, z obowiązkiem darmowej posługi koś-
cielnej, utrzymanie wikarego i rektora szkoły; oprócz
tego uposażył szpital i nadał włókę ziemi organiście.
Kościół wymurowany 1902 r. staraniem ks. Józefa For-
dona z pomocą parafjan; konsekrowany 1905 r. przez
biskupa Edwarda Roppa. Kaplice: Kamienna, p. t'. św.
Anny i na cmentarzu p. t. św. Michała . 10214

Nowi/dwór, 5 kl., p. t. św. Jana Chrzcie, załóż, muro-
wany i uposażony 1504 r. przez Aleksandra Jagiellon.
W roku 1547 królowa Bona potwierdzając dawne nada-
nia: 12 poddanych ziemian, 2 ogrodników i karczmę ze
szkółką, oraz dziesięciny zbożowe ze dworu, łąkę nad
Bobrzą: dodała 6 ogrodników naprzeciwko plebanji, ko-
lędy po groszu z każdej chaty z miasteczka i ze wsi,
wolny wstęp do młyna w Czmielach i Rysku, po men-
dlu owsa i żyta z każdego mieszczanina—bez wymu-
szania, ale z dobrej woli, wstęp do lasu i t. p. Król
Stefan w r. 1580 nadał karczmę; następnie w r. 1616
ks. Wojciech Krzyczkowski, prób. nowodworski, nadał
wieś Rochacze na ołtarz Przemienienia P.; konsekro-
wany przez biskupa Mikołaja Paca. Kaplice przy' koś-
ciele, p. t. Przemienienia P. i N. M. P. Różańcowej,
były drewniane; w r. 1881 wymurowane z kamieni . . 4236

Odelsk, 5 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P., założony
drewniany i uposażony przez Kazimierza Jagiellończyka
1490 r. Nadania ojcowskie z r. 1594 potwierdził Zy-
gmunt I w r. 1525, mianowicie: dwór. i wieś Tryczow-
szczyznę ze wszystkimi poddanymi, 6 poddanych zOdel-
ska, dziesięcinę z Jarosławia po obu stronach rzek
Niemna i Dubdy, pustoszę Średowszczyznę i Paniow-
szczyznę, daninę woskową i miodową; od.siebie dodał
pustoszę: Kwaczowszczyznę i Michelowszczyznę; 5 kar-
czem w Odelsku, drzewo na potrzeby plebanji; potem
Zygmunt III w r. 1601 nadał te plebanje z kuźnicką
i kryńską na wikarjuszów katedralnych. Kościół kon-
sekrowany 1674 roku przez sufraganą Słupskiego; od-
nowiony 1874 r. Od r. 1862 liczyła się przy tym kościele
kaplica KUmówka z kapelanem; skasow. 1866 r 5892

Szudziałów, nie etat., p. t. Narodzenia N. M. P., za-
łożony 1643 г., skasowany 1866 г.; wybudowany nowy
drewniany p. t. św. Wincentego Per., staraniem ks.
Edmunda Pietkiewicza i kosztem parafjan 1910 r. . . . 2491
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Korycin, 5 kl., p. t. św. Krzyża, założony drew-
niany 1571 r. przez Zygmunta Augusta, odbudowany
1601 r. przez Zygmunta III; wymurowany 1904 r. sta-
raniem ks. Bolesława Moczulskiego z pomocą parafjan.
Konsekrowany 1905 r. przez biskupa Edwarda Roppa . 7519

Sidra, 5 kl., p. t. Trójcy Przen., wymurowany i upo-
sażony 1535 r. przez Wojciecha Gasztolda, dziedzica
sidrańskiego, p. t. św. Wojciecha, nadaniem folw. Pa-
wlikowszczyzny, 5 poddanych, dziesięcin z Lachowicz;
przebudowany 1782 r. przez Ignacego hr. Potockiego. . 3159

Zalesię, 5 kl., p. t. Wniebowzięcia N. M. P., uposa-
żony 1602 r. przez Hieronima Wołłowicza, skarbnika
litewskiego, ciwuna pojurskiego etc., który testamen-
tem przekazał na ten kościół wsie Zalesię i Pohorany
i na cerkiew unicką, zalecając kościół wymurować,
a cerkiew wznieść drewnianą. Bibljotekę zapisał kościo-
łowi; proboszczów zobowiązał darmo spełniać posługę
parafjalną. Fundusz powiększony 1623 r. przez biskupa
wileńskiego Eustachego Wołłowicza, nadaniem zboża,
mąki, masła i t. p. z obowiązkiem utrzymania bakałarza
i kantora 1204

Majeivo, k. nie etat., p. t. Opieki N. M. P. i św. Ka-
zimierza, założony 1908 r. (szopa z desek); buduje się
murowany staraniem ks. dziekana sokolskiego Anto-
niego Songajły.

Czarna Wieś, k. nie etat., p. t. Portiunculi N. M. P.,
drewniana kaplica,zbudowana w r. 1909 na nowo-otwar-
tym cmentarzu grzebalnym, muruje się kościół stara-
niem proboszcza hs. Edwarda Szapela i parafjan.

Skasowany kościół parafjalny: Różanystok (ob. do-.
minikanie).

XVIII.
Zakony i klasztory, kolegja i rezydencje zakonne to djecezji

wileńskiej.

Życie zakonne, uporządkowane na zachodzie przez św.
Benedykta, dwojaki zakreśliło cel zakonnikom: własne uswią-
tobliwienie i wyzwolenie ludzkości z pod jarzma ciemnoty.
Zakonnik według reguły św. Benedykta nietylko powinien
był kształcić siebie i pracować nad udoskonaleniem własnem,
ale i przygotowywać siebie do pracy zbawiennej wpośród
społeczeństwa, szczególniej przez nauczanie zasad wiary
i piśmiennictwa. Wprowadzenie pierwiastka pracy społecz-
nej do życia zakonnego z biegiem czasu wytworzyło tę roz-
maitość i różnobarwność zakonów na zachodzie; każdy no-

32
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wopowstający zakon obok stałej reguły uświątobliwienia
zakonnika, miał sobie wytknięty pewien cel społeczny, do-
dawany do trzech obowiązków, czy ślubów zakonnych: czy-
stości dozgonnej, ubóstwa i posłuszeństwa, jako votum od-
dzielne: czy wspierania i oświecania ubogich jak zakony
św. Franciszka, czy pieczołowania się chorymi i podrzut-
kami jak bonifratrzy, wincentyni, czy wykupowanie niewol-
ników jak trynitarze, czy naprawę dróg i mostów, jak bra-
cia mostowniczowie i t. p. Między zgromadzeniami zakon-
nemi przednie miejsce zajmuje, tak pod względem starszeń-
stwa, jak i pod względem oświatowym do XI wieku zakon
benedyktyński. Świeci on wpośród zakonów i zgromadzeń
katolickich jako pochodnia, źródło i wskazówka oświaty
umysłu ludzkiego. Założyciel jego św. Benedykt z Nursji
w regule wydanej 529 r. dla zakonników zaleca i obowią-
zuje, by poza modlitwą i ćwiczeniami duchownemi usta-
wiczną zajmowali się pracą, rękodzielnictwem, czytaniem,
nauczaniem młodzieży, zakładaniem bibljotek, przechowy-
waniem w nich drogocennych rękopisów, odczytywaniem
i przepisywaniem tych rękopisów, szczególniej w Wiel-
kim poście, zakładaniem szkółek dla dzieci i pielęgnowaniem
swych uczni; każdy zakonnik powinien mieć u siebie tablicę
i rylec (graphium) do pisania.

Reguła św. Benedykta, podana zakonnikom w Kasynie,
rozeszła się po całym świecie zachodnim i przyjętą była
we wszystkich zakonach Benedyktyńskich; z niej też czer-
pali zasadnicze wskazówki założyciele późniejszych zakonów:
kamedułów, kartuzów, cystersów i innych, z biegiem czasu
powstających. Żywioł oświatowy przeniknął wszystkie za-
kony zachodnie; reguła św. Benedykta, zalecająca przecho-
wywanie i przepisywanie pomników twórczości i wiedzy
ludzkiej, badanie i użytkowanie ich treści, oraz oświecanie
maluczkich, uczyniła klasztory rozsadnikiem oświaty chrze-
ścijańskiej, wzorem przyszłych akademji i uniwersytetów.
Klasztory benedyktyńskie i inne wydały cały szereg mężów
wielkiej nauki, światłych kardynałów i biskupów, wielkich
papieży, w czasach przełomowych, kiedy światło Chrystuso-
we przedzierało się przez gęste chmury pogańskich zabo-
bonów i obyczajów barbarzyńskich. W tych to czasach
„w wieku ciemnoty, jak powiada Macaulay protestant ')•
znajdowałeś spokojne klasztory i ogrody; gdzie można było
uprawiać owoce pokoju...; gdzie jeden braciszek mógł się
zajmować przepisywaniem Eneidy Wirgiljusza, drugi zagłębiać
się w rozbiorach Arystotelesa; gdzie obdarzony zmysłem arty-

') Dzieje Anglji t. I, etr. 8-9.



stycznym mógł przyozdabiać malowidłami dzieje męczenni-
ków, albo rzeźbić krzyż pański i gdzie zamiłowany w nau-
kach przyrodzonych, mógł robić doświadczenia nad własnoś-
ciami roślin i minerałów... W ślad za chrześcijaństwem
przyszła nauka. Pilnie się obznajamiano w anglosaskich
klasztorach z poezją i wymową wieku Augustynowego.
Imiona Bedy, Alkuina i Jana Erigeny zyskały zasłużoną
cześć całej Europy".

Jeśli z postępem czasu, dzięki przewrotom społecznym,
nieprzyjaznym warunkom, a co główne zwolnieniu pierwot-
nej reguły zakonnej zanikało to światło u benedyktynów;
powstawały nowe zakony oświatowe jak: cystersi, francisz-
kanie, dominikanie, kameduli, jezuici, pijarowie, misjona-
rze i wiele innych. Wchodząc w progi narodów zakonnicy
wnosili z pochodnią ewangielji i pierwiastek wykształcenia
naukowego. W zaciszu klasztornem kandydaci na zakonni-
ków przebywali próbny nowicjat i zarazem zaznajamiali się
z odpowiednim swym zdolnościom i powołaniu kursem nauk
duchownych i świeckich w szkołach zakonnych. Przy kla-
sztorach zakładają się szkoły dla młodzieży świeckiej i przy-
gotowują całe pokolenia do pracy społecznej i kulturalnej.
Zakonnicy uczyli nietylko młodzież, ale i lud, zaznajamia-
jąc go z ogrodnictwem i gospodarstwem, zakładając zajazdy
i przytułki. Przewrót umysłowy, czy jak niektórzy chcą
postęp XVIII wieku obala zakon i szkoły jezuickie, przodu-
jący dotychczas w oświacie, zarzucając im zasklepienie
się w formułkach średniowiecznych i niestosowania się do
postępu nauk przyrodniczych i rozwoju społecznych. „Upadł
zakon Jezuitów. Bogate jego fundusze poszły na łup chci-
wych łatwego pomnożenia swych majątków przemożnych
panów, część ledwie przeszła pod dozór komisji edukacyjnej,
a ta nie mogła z nich zebrać opatrzenia nawet trzeciej
cząstki szkół, które utrzymywali Jezuici! Gdzież nakoniec
i komisja znalazła podporę w swych usiłowaniach, jeśli nie
w sercach duchownych osób pałających gorliwością, aby
dalsze pokolenia ziomków nie straciły zasad obyczajów, aby
prawidła cnót, wiary i nauk nie zostały wzruszone. Prawie
wszystkie zakony nie odmówiły przyjąć obowiązku uczenia
szkół, ofiarując zdolne osoby na profesorów i fundusze
własne na utrzymywanie naukowych zakładów. Poszło więc
pod dozór rozmaitych zakonów niemało szkół dawnych,
a niemało i nowych po klasztorach otworzono" ').

W myśl założyciela zakonu benedyktyńskiego wszystkie
męskie zakony u nas posiadały mniejsze lub większe bibljo-

l) X. S»ntyr. Zbiór Wiadomości o kościele i religji katolickiej.
Poznań 1843 r. Str. 205.
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teki i archiwa a nawet i muzea. Biblioteki oprócz ksiąg
teologicznych i dewocyjnych zawierały dzieła naukowe, hi-
storyczne i literackie; archiwa mieściły w sobie nietylko
fascykuły dokumentów sądowych, ale i rzadkie starodawne
rękopisy, przywileje na pergaminach, korespondencje i kro-
niki zakonne, a przez to tworzyły skarbiec społeczny i obfite
źródło do prac i badań dziejopisarzy. Gabinety muzealne
tworzyły początki, które z czasem powiększone, mogłyby
się stać poważnym przyczynkiem kulturalnym.

O pracach i zasługach zakonników w naszej djecezji
często mówiliśmy w rozdziałach poprzednich. Były one tak
doniosłe, a pociągające ku sobie serca wiernych, iż w ciągu
wieków powiększała się liczba klasztorów i funduszów za-
konnych. Fundusze te obcięte w czasie upadku kraju wy-
kazaliśmy w miejscu właściwem. Na tem miejscu uważamy
za konieczne podać wykaz szczegółowy klasztorów byłych
i istniejących w granicach dzisiejszych djecezji wileńskiej:
z uwzględnieniem fundatorów, daty założenia, i kasaty
klasztoru. W r. 1690 w maju, z racji i zaleconego przez sejm
podymnego, akta kapitulne podają w ogólnej liczbie 101 kla-
sztor, mianowicie: dominikańskich 32, jezuickich 18, kano-
ników regularnych 10, franciszkanów 9, karmelitów daw.
obser. 8, bosaków 3, ks. opatów 3, kamedułów 2, eremitów 2,
bonifraterskich 2, misjonarski 1, kartuzki 1, stanislaitów
(marjanów) 1, i panien zakonnych, różnych reguł 9,; bernardyn,
niema. Po rozgraniczeniu djecezji w r. 1797, biskup Kossa-
kowski w następnym roku, w raporcie do katolickiego kole-
gjum, podaje 82 klasztory.

Od r. 1831 rozpoczyna się kasata tych klasztorów.
W czasie nowego rozgraniczenia djecezji w r. 1849
przez delegata Stolicy Apostolskiej Arcybiskupa mohylew-
skiego Hołowińskiego, po odłączeniu 4 dekanatów do żmudz-
kiej djecezji, t. j . w gubernji wileńskiej i grodzieńskiej
liczyło się już tylko 46 klasztorów: 27 męskich i 19 żeń-
skich. W spisie klasztorów- nie spotykamy już benedykty-
nów, bonifratrów, cystersów, kanoników regularnych od po-
kuty, kartuzów, misjonarzów, pijarów, reformatów i rochi-
tów; inne zakony znacznie zmniejszone. Po r. 1866, pozo-
stało tylko 6 klasztorów, z tych 2 zwinięto w r. 1885, prze-
trwały przeto czas kasaty 4 klasztory: w Wilnie l, w Grod-
nie 2 i w Słonimie jeden, w których otwarto nowicjaty
w r. 1906.

Klasztory i zakony w djecezji wileńskiej.

Augustjanie w Wilnie (obacz kościoły wileńskie), br. 26, kle-
ryków 8, nowicjuszów 8, laików 3.



Augusljanie w Grodnie, fund. Aleksandra Jagiellończyka, zwi-
nięci z braku środków 1673 г., kościół drewniany
spalił się.
w Brześciu, k. p. t. Trójcy Przen., fundacja wi-
toldowska, po zniszczeniu przez Tatarów odbu-
dowany 1666 roku ze składek obywatelskich,
braci 7; zniesiony 1831 r. x).

Benedyktyni w Starych Trokach (ob. kość. paraf.), fundacja
witoldowska 1410 г., br. 11, kleryków 3, nowi-
cjuszów 3, szkółka dla sierot; skasow. 1831 r. a).

Bernardyni w Wilnie (ob. kość. wileńskie), br. 60.
„ w Grodnie (ob. kość. paraf, grodź.), br. 7; skaso-

wany 1852 r.
„ w Bienicy, k. p. t. Trójcy Przen., założony muro-

wany 1701 г., przez Michała Kociełła, konsekro-
wany 1704 г. przez biskupa Brzostowskiego, br. 16;
klasztor zwinięty 1851 г., a kościół 1866 r. za-
brany na cerkiew.

„ w Brześciu, k. p. t. św. Jana Chrzciciela, wprowa-
dzeni za Kazimierza Jagiellończyka... uposażeni
przez Jana Galimskiego, Zygmunta III 1590 r.
i Lwa Sapiehę, br. 9; zniesiony 1831 r.

„ w Budsławiu (ob. kość. paraf. dek. wilej.) fundacja
Aleksandra Jagiellończyka 1504 r. pierwotnie re-
zydencja, od r. 1643 klasztor, br. 24; zwinięty
1858 г.; przy klasztorze byla szkoła muzyczna.

„ w Drui (ob. kość. paraf. dek. dzisn.), fundacja
Kazimierza Leona Sapiehy 1653 г., br. 12, klasz-
tor skasowany 1850 r.
w Iwju (ob. kość. paraf. dek. wiszniew.), br. 16,
klasztor skasowany 1857 r.

„ w Slonimie, k. p. t. Trójcy Przen., fundacja An-
drzeja Radwana 1630 г., konsekrowany 1671 r.
przez sufraganą Słupskiego, br. 15; skasowa-
ny 1864 r.

„ w Trokach, k. p. t. św. Mikołaja, fundacja Woj-
ciecha Gasztolda 1522 г., odnowiony przez bi-
skupa Wolłowicza 1617 г., br. 17; skasowany 1845 r.

„ w Wołoiynie (ob. kość. paraf, wiszn. dek.), br. 17;
klasztor skasowany I860 г., а kościół 1866 r. prze-
robiony na cerkiew3).

') Archiwum konsystorskie, wizyty z r. 1804—1830. Starożytna
Polska t. Ш i IV. Rocznik T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie t. Ш, str. 95
i nastąpne. a) Arch, konsyst. 1. c. r. 1820. 3) Wizyty 1804—1830; Kromka
bqrn. wileń, arch, miejscowe.
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Bonifratrzy w Wilnie (ob. kość wileńskie, śvv. Krzyża), br. 13;
skasowany 1843 r.

„ w Grodnie (ob. kościoły grodzieńskie), fundacja
biskupa wileńskiego Pancerzyńskiego 1727 г.,
br. 6; skasow. 1843 r.

„ w Wysokiem litewskiem v. Jampolu, k. p. t. św. Jana
Nepom., przy gościńcu do Wołczyna, fundacja
Aleksandra Sapiehy 1785 г., konsekrowany przez
sufraganą Kłokockiego, br. 4; skasow. 1840 r. l).

Cystersi го Wistycy, k. p. t. św. Zofji, drewniany, założony
1471 r. przez wojewodę Ńasutę, jako parafjalny;
Eustachy Tyszkiewicz osadził tu i uposażył 1670 r.
Cystersów, konsekrowany przez sufraganą Kłokoc-
kiego, br. 20; skasow. 1832 r.2).

Dominikanie w Wilnie przy kościele św. Ducha (ob. kość.
wileńskie), br. 47, zwinięci 1844 r.

„ w Wilnie na Łukiszkach, przy kość. św. Jakóba
(ob.) br. 4, zwinięci 1844 r.

„ to Grodnie (ob. kościoły grodź.), br. 25; skasow.
1833 г., kościół, jako gimnazjalny w 1864 r.

„ w Brześciu, k. p. t. św. Zofji, fundacja Zofji Bu-
chowieckiej 1635 г., br. 6; skasowany 1831 r.

„ w Bicehowiczach, k. p. t. Wniebowzięcia N. M. P.
i św. Dominika, fundacja Aureljana i Teodory
Puchalskich 1676 г., br. 6; skasow. 1832 r.

„ w Choroszczy (ob. kość. par. dek. bialost.). fun-
dacja Mikołaja Paca 1654 г., wymurowany 1756 r.
przez hetmana branickiego, br. 6; skasow. 1832 г.,
w klasztorze mieści się duchowny prawosławny.

„ го Dereczynie (ob. kość. paraf, słonim. dek.), fun-
dacja Połubińskich 1629 г., br. 6; skasow. 1832 r.

„ w JDrui, k. p. t. Nawiedzenia N. M. P., fundacja
Piotra Kaczanowskiego, podcz. brzes., 1697 г.,
wymurowany w połowie XVIII w. z ofiar, kon-
sekrowany przez sufraganą białorusk. Towiań-
skiego, liczył się parafjalnym, po kasacie jego
parafja przeniesiona do bernardynów; br. 4;
skasow. 1832 r.

„ w Dunilowiczach, p. t. Trójcy Przen., drewn. załóż.
1683 r. przez Elżbietę Białiozorównę; 1773 r. do-
minikanie wymurowali kościół i klasztor, kon-
sekrow. przez sufr. Towiańskiego, klasztor skas.
1850 г., а kościół 1866 r. zabrany na cerkiew.

ł) Wizyty 1. с Teka wiloń. 3& 3, Dssiejo Dobroczynności. Roczn. I,
str. 565. 2) Teka wileó. H 2, str. 14 i Wizyty 1. с Podręczna Encyklop.
kościelna t. 5, str. 187. .
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Dominikanie to GlinciszTcach, p. t. Trójcy Przen., fund. Stan-
kiewicza 1700 г.; dominikanie zrzekli się tego
klasztoru 1774 г., kościół konsekrowany 1733 r.
przez sufraganą Jerzego Ancutę; od r. 1775 do
1810 byli kanonicy reguł, od pokuty, br. 2; od
roku 1810 osiedli tu misjonarze uposażeni przez
Ludwika Jeleńskiego, star. suchowieck., br. 2;
skasow. 1832 r.

„ to Jelnej (ob. kość. paraf. dek. lidzki), br. 8;
skasow. 1832 r.

„ w Klimówce, k. p. t. Trójcy Przen., drewniany,
założony 1686 r. przez Adama i Jana Jaskoł-
dów (liczył się parafjalnym) klasztor drewniany
wznieśli dominikanie, br. 4; skasowany z kościo-
łem 1832 r.

„ w Komuchach, k. p. t. N. P. M. Różańcowej, mu-
rowany, fundacja Scypionów 1746 r., br. 4; ska-
sowany 1832 r.

„ w Mereczu, k. p. t. N. P. M. Gromnicznej, fun-
dacja Krzysztofa Stefanowicza, burmistrza, 1606 г.,
uposażony przez Gabryela Wojnę, kasztelana,
po kasacie jezuitów kierowali szkołami miejsco-
wemi, br. 13; skasowany 1832 r. Ob. kolegja l)
jezuickie.

„ w Ostrowcu (ob. kość par. dek. wileń. w pow.),
fundacja Korsaków, br. 17; skasowany 1866 r.

„ w Oszmianie, k. p. t. Trójcy Przen., fundacja An-
drzeja i Doroty Poczobutów 1667 г., drewniany,
przy ulicy Żuprańskiej, pamiętny rzezią 1831 г.,
br. 12; skasowany 1850 г.; przeniesiony na cmen-
tarz grzebalny staraniem burmistrza oszmiań-
skiego Eljasza Wysockiego i dziekana Kazimie-
rza Sajkowskiego 1872 r. Na miejscu jego zbu-
dowano cerkiew.

„. w Piaskach (w powiecie słonimskim) p. t. N. M. P.,
fundacja Kazimierza Sapiehy 1685 г., drewniany,
dominikanie ustąpili 1788 г., kościół przeszedł
do ks. świeckich.

„ w Poporciach, k. p. t. św. Stanisława, fundacja
Stanisława Bejnarta, skarbnika litews., 1649 г.,
br. 36 i nowicjat; skasowany 1864 r.

„ w Różanym stoku, p. t. Ofiarowania N. M. P., fund.
Feliksa Tyszkiewicza 1661 r,, wymurowany ss kla-
sztorem przez ks. dominikanów, którzy zostali

ł) !5ał«j8ki. Jezuici w Polsce t. IV, etr. 1230.



usunięci 1847 г.; kościół oddany duchowieństwu
świeckiemu, w r. 1865 skasowany i zabrany na
cerkiew. W kościele był obraz cudowny N. M. P.,
uroczyście uznany i ogłoszony przez biskupa
Sapiehę 1668 г.; zakonników było 12.

Dominikanie w Słonimie, k. p. t. św. Michała Archanioła, fund.
Krzysztofa Pokorszewskiego 1680 г., br. 6; ska-
sowany 1845 r.

„ w Szumsku (ob. kość. paraf.) klasztor skaso-
wany 1861 г.; br. 12.
w Nowych Trokach, k. p. t. św. Michała Arch., za-
łożony przez Kazimierza Jagiellon, w zamku
trockim na jeziorze; po zniszczeniu zamku w
r. 1655, Marcin Oginski z żoną Marcybelą chciał
zbudować dla dominikanów kaplicę przy far-
nym kościele trockim; gdy na to nie otrzymał
pozwolenia od kapituły wileń., kolatorki tego
probostwa, uzasadniającej swą odmowę d. 4 czerw-
ca 1679 roku obawą nieporozumień między pro-
boszczem a dominikanami (acta cap.); za zgodą
całego województwa trockiego zbudował kaplicę
z klasztorem, w bliższym zamku trockim, t. j .
w mieście; po zniszczeniu ich w r. 1794, wymuro-
wano kaplicę w r. 1822, br. 16; skasowany 1864 r.

„ w Wasiliszkach p. t. św. Jana Chrzcie, założony
1658 r. przez Marcina Limonta, sędz. lidzkiego,
drewniany; wymurowany 1769 r. przez domini-
kanów, konsekrowany przez biskupa toinas. Woł-
czackiego 1790 r.; br. 10; skasow. 1832 r. ko-
ściół zabrany na cerkiew.

„ w Werkach (ob. kość. wileń.) fundacja biskupa
Białłozora i Sapiehy, br. Г2; skasow. 1850 r.

„ w Wysokim dworze, p. t. św. Dominika, założony
1629 r. przez Jana Łąckiego, star. żmudzk., br; 6;
skasowany 1832 roku (ob. kościoły parafjalne
trock. dek.) *).

Franciszkanie w Wilnie (ob. kość. wileń.), br. 36 .
„ w Grodnie (ob. kość. grodzieńskie), br. 22.
„ w Dorohiczynie (kobryń. pow.), p. t. Niepokala-

nego Pocz. N. M. P., 'fundacja Michała Orzeszki
1742 г., br. 10; skasow. 1832 r.

„ w-Drohiczynie, k. p. t. Wniebowzięcia N. M. P.,
od połowy XIV w., uposażeni przez Witolda
1409 г., br. 5, kleryków 6, skasow. 1832 r.

») Wizyty •/. r. 1820-1830. Teka wileń. .M 3.
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Franciszkanie: w Dziśnie (ob. kościoły paraf.), franciszkanie
uposażeni przez Krzysztofa Chełchowskiego
1773 г., br. 2, skasowani 1832 r.

„ w Gielwanach (ob. kość. paraf., dek. wileń.),
br. 7, skasow. 1832 r.
w Kołtynianaeh (ob. kość. paraf., dek. święć);
klasztor wymurowany przez zakonników, któ-
rzy tu mieli szkoły publiczne, br. 8, skaso-
wany 1832 r.

„ iv Lidzie (ob. kośe. parafj.), klasztor skaso-
wany 1832 Г.
w Łopienicy, k. p. t. Niepok. Poczęcia N. M. P.,
drewniany, założony 1635 г., przez Jacka i Joan-
nę ks. Ogińskich, wojew. połock., wymuro-
wany 1796 r. przez zakonników, od r. 1799 pa-
rafjalny, br. 6, skasowany 1832 r.
w Narwiliszkach, k. p. t.' św. Franciszka, mu-
rowany, założony przez Dorotę z Zenowiczów
Szczorsową 1617 г., kościół gotycki wznie-
siony 1745 r. przez zakonników, parafjalny od

• r. 1698, br. 4, skasow. 1832 r.
w Olkienikach p. t. Nawiedzenia N. M. P. Pier-
wotnie osadzeni 1636 r. przez Krzysztofa Cha-
leckiego z kościołem murowanym i kaplicą Lore-
tańską; kościół konsekrowany był przez biskupa
Jerzego Tyszkiewicza; br. 13; skasowany 1832 г.,
kościół przerobiono na cerkiew.

„ w Olszanach (ob. kość. par., dek. oszmiańskiego),
• br. 13, skasow. 1832 r.

w Starej Oszmianie, k. p. t. Wniebowzięcia
N. M. P., założony przez Aleksandra Jagiel-
lończyka 1505 г., drewniany, spalił się 1812 г.;
odbudowany z muru przez franciszkanów
1822 г., br. 5, skasowany 1845 г.; obecnie ko-
ściół jest składem miastowym.

n w Prozorokach (ob. kość. paraf., dekan. dziśn.),
br. 3, skasow. 1832 r.

„ w Postawach (ob. kość. paraf.) na przedmieściu,
fundacja Stanisława i Anny Biegańskich 1617 г.,
drewniany, odnowiony 1817 г., br. 5; skasow.
1832 r.

„ w Świsłoczy (w par. kwasówskiej), k. p. t. św. Pio-
tra i Pawła, paraf., fund. Joanny Heleny Tarłowej
1705 г., br. 5; skas. 1832 r.

„ w Szcjbakpolu,k. p.t. św. Benedykta, drewniany,
fundacja Łukasza Aleksandrowicza, chorążego
lidzkiego 1737 г., br. 5, skasow. 1832.

38
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Franciszkanie: w Udziale (ob. kość. paraf]"., pow. dziśn.); za-
łożony 1642 r. przez Józefa Korsaką; od r. 1790
wznieśli ta nowe gmachy franciszkanie i urzą-
dzili seminarjum dla kleryków zakonnych,
których w r. 1825 było 14; zakonników br. 5,
skasow. 1851 *).

Jezuici: Kólegja: w Wilnie przy kościele św. Jana z akademją,
fundacja biskupa Protasewicza (ob.).

„ „ „ Collegium nobilium przy kościele
św. Kazimierza (ob. kość. wileń.).

„ w Grodnie przy kościele farnym (ob. kość.
grodź.), założone 1586 r. przez króla Stefana
i uposażone nadaniem 10,000 złp. i majątku
Dyraliszek; kolegjum wymurował z kościo-
łem biskup Franciszek Isajkowski.

„ „ w Brześciu, k. p. t. Imienia Jezus i św. Kazi-
mierza. Kolegjum i kościół fundował Lew
Sapieha 1623 r. i uposażył nadaniem majątku
Derewny i 14,000 złp. fundusz został powięk-
szony przez innych dobroczyńców; kościół.
odbudowany, po spaleniu przez Moskwę,
w 1659 r. przez Benedykta Sapiehę, pod-
skarbiego litew. 1679—1692r., konsekrowany
przez biskupa łuckiego Prażmowskiego. Po
kasacie zamienione na szkoły wydziałowe
pod kierownictwem ks. ex jezuitów.

„ „ . w Drohiczynie przy kość. Trójcy przen. (ob.
kość. paraf., dek. bielsk.) rezydencja uposa-
żona przez króla Jana Kazimierza, prałata
Patrykowskiego i innych dobrodziejów, a od
r. 1747 kolegjum. Ob. pijarzy.

„ n w ŻodziszTcach (ob. kość. paraf., dek. świrsk.)
uposażone 1708 r. przez Barbarę z Komarów
Mickiewiczową.

Jezuici: Rezydencje ze szkołami niższerai:
„ Rezydencja w Mereczu (ob. kość. paraf., dek. merėck.),

założona przez Michała Kazimierza Paca,
star. mereck., hetmana litewsk. 1676 r.
W aktach kapitulnych, pod dniem i czerw-
ca t. г., wniesiono akt fundacyjny przez
pierwotnej misji jezuickiej w Mereczu.
Szkoły wprowadzone 1726 г., w których
wykładano gramatykę, poetykę i reto-
rykę, po kasacie oddane Dominikanom.
(Ob. Dominikanie).

») Wizyty z r. 1820—1830. Encyklop. kole. t. V, str. Ь77.
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Jezuici: Rezydencja w Słonimie, k. p. t. św. Józefa, założony
1740 r. ukończony 1769 г.; pierwotnie od
r. 1713 była tu misja jezuicka uposa-
żona przez kanoników wileń. Piaseckiego,
Przecławskiego i Połubińskiego, oraz
przez Elżbietę Godebską i innych oby-
wateli. Po kasacie rezydencję oddano
kanonikom lateran.; losy kościoła nie-
wiadome.

„ Misje jezuickie z posługą parafjalną:
„ n- w Bezdanach, od r. 1609, fundacja jezuicka.
„ „ го Daniuszewie, fund. Mikołaja Koszczyca 172S r.
,, „ w Dziembrowie, fund. Rynwida 1676 r.
„ „ • и» Janiszhach, fund. jezuicka 1726 r.
„ „ w Kobryniu, fund. biskupa łuck. Szyszkow-

ski ego 1606 r.
„ w Kościeniewiczach, fund. Pawła Laskowskiego

1763 r.
„ w Kotrze przy miejscowym kościele, fund. je-

zuicka 1753 r. •
„ „ u> Łuczaju, fund. Elżbiety Puzyninej 1756 r.
„ „ w Prużanie, fund. Sawickiego, gubernatora eko-

nomji prużańskiej, od r. 1723.
., „ tv Rotnicy, fund. Michała Paca, hetm. litew.,

przed r. 1676.
„ „ го Wołkowyśku, fund. jezuity Jerzego Linow-

skiego 1756 г. г).
Kanonicy regularni laterańscy:

„ w Wilnie (ob. kościoły wileń. św. Piotra i Pawła),
br. 24, klasztor skasowany 1864 r.

„ w Krzemieniecy (ob. kość. paraf., dek. wołkowysk.).
br. 8, skasow. 1832 r.
w Słonimie, k. p. t. Bożego Ciała, fund. Jana i Ka-
zimierza Sapiehów 1650 г., br. 7; kościół konse-
krowany przez sufr. Klokockiego, skasow. 1843 r.2)-

Kanonicy regularni od pokuty:
я ' го Wilnie (ob. kość. wil. św. Bartłomieja).
„ w Bystrzycy (ob. kość. skasow. w dek. wileń.),

fund. Jagiełły do roku 1526.
w OUnciszkach od r. 1775—1810 (ob. dominikanie),
br. 2.

„ w Miednikach,' k. p. t. Trójcy Przen., fund. Ja-
giełły 1391 г.; kościół drewniany, odbudowany
i po'konsekrowany 1788 r. przez sufr. Tomasza

') Zutqskt. Jezuici w Poboo t. III, cs-.cjść 2, 3 i 4. ») Тока Wileń. № 4
str. 110; Wizyty 1. c. Archivum kościoła św. Piotra w Wilnie.
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Zieńkowicza; klasztor zwinięty 1832 г., kościół
liczył się kaplicą szumską, skasowany 1865 r.

Kanonie]) re- w Michaliszkach (ob. kość. paraf., dek. wileń.),
gul.odpokuty: br. 2, skasow. 1832 r.

„ w Miorach (ob. kość. paraf., dek. dziśn.), klasztor
zwinięty 1832 r.

„ w Twereczu (ob. kość. paraf., dek. święć), br. 4;
klasztor zwinięty 1832 r.

„ w WidsieniszJcach, z tytułem opactwa (ob. kość.
paraf., dek. wil.), br. 5; klasztor zwinięty 1832 r.Ł).

Karmelici bosi; w Wilnie (ob. kość. wileń. św. Teresy), br. 20;
klasztor skasowany 1844 roku i obrócony na
szkołę dla córek duchownych prawosławnych.
w Grodnie (ob. kość. grodzieńskie), br. 8,
skasowany przed. r. 1849, ostatniemi czasy
przerobiony na składy wojskowe.
w GłęboMem, k. p. t. Wniebowzięcia N. M. P.,
fund. Józefa Korsaką, wojew. mścisław., 1639 г.,
br. 38 i 15 nowicjuszów, murowany, zwinięty
1861 г.; kościół został filją, a w r. 1865 prze-
robiony na cerkiew.

n w Gudohajach (ob. kość. paraf., dėk. wileń.),
br. 13, zwinięty 1832 r.

„ го Miadziole Starym, k. paraf. p. t. Szkaplernej
„ N. M. P., fund. Antoniego Koszczyca 1754 г., mu-

rowany; przy tym kościele była Kalwarja z 21
kapliczką i 8 bramami, rozrzucona po rynku
i polu dworskiem, skasow. 1832 r.

„ w Possumieniu, k. p. t. św. Stanisława, fund.
Stanisł. Narbutta 1760 г.; parafjalny od r. 1780;
odbudowany 1818 г., konsekrowany 1819 r.
przez sufr. Kundzicza, skasowany 1832 r. 2).

Karmelici dawnej го Wilnie (ob. kość. wileń. Wszystkich
obserwancji—trze- Świętych), br. 25, klasztor zwinięty 1885

wiczJcowi: roku i oddany instytucjom świeckim.
n го Wilnie przy kościele św. Jerzego (ob.).
n w Brześciu, fund. Jana Monkowicza 1754 г.,

rezydencja karmelicka.
„ w Bielsku, niewiadomej fundacji, rezy-

dencja, od r. 1641 klasztor, zwinięty 1706 r.
„ w Koleśnikach, k. p. t. Szkaplernej N. M. P.,

założony 1676 r. przez Konstantego Kun-
cewicza, br. 7, skasowany 1832 r.

') Teka Wileń. № 2, str. 28. Encyklop. Kościelna t. IX, Rtr. 475.
Decreta Synodi... Brzostowski, str. 237 i nastqp.
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Karmelici dawnej
ohserwancji—trze-

-' wieskowi'.

w Krupczycach (ob. kość. par., dek. ko-
bryń.), br. 7, klasztor skasowany 1850 г.,
a kościół 1866.

„ w Lidzie, k. p. t. Nawiedzenia N. M. P.,
fund. Adama Narbutta, Wojskiego lidzk.,
z żoną 1672 г., konsekr. przez biskupa
Brzostowskiego, br. 6, skasow. 1832 r.

„ w Słobódce (ob. kap. par., dek. wileń.),
br. 9/klasztor skasow. 1850 г., а kościół
1865 r.

„ w Taboryszlcach (ob. k. par., dek. wil.),
br. 5, klasztor skasow. 1832 r.

„ w Szemiotowie, k. p. t. Wniebowzięcia N.
M. P., fund. 1714 r. Krzysztofa i Jadwigi
Zenowiczów, od r. 1810 parafjalny, rezy-
dencja karmelicka, skasowany 1832 r.

„ w Zaświrsu, k. p. t. Trójcy Przen., murów.,
zaloż. 1714 r. przez Krzysztofa i Jadwigę
Zenowiczów, konsekrowany 1766 r. przez
sufr. Tomasza Zieńkowicza, br. 20, ska-
sowany 1864 г., i oddany na cerkiew.

„ • . w Żeladzi, k. p. t. św. Wojciecha, drew-
niany, założony 1678 r. przez Wojciecha
Chludzińskiego, odbudowany 1823 roku
przez karmelitów, skas. 1866 r.

„ w Żołudku, k. p. t. Szkaplernej N. M. P.,
drewniany, fund. Kazimierza i Aleksan-
dry Frąckiewiczów 1682 roku, br. 6, przy
kościele była kaplica murowana Siekłuc-
kich, gdy kościół sio, zrujnovyał, nabożeń-
stwo odprawiano w tej kaplicy; skasow.
1832 r. ')•

Kartuzi w Berezie (ob. kość. par., dek. prużań.), br. 17, ska-
sow. 1832 r. 2).

Komuniści v. Bartolomici—spolszczeni Bartoszkowie—kiero-
wali seminarjum djecezalne od r. 1786 (ob. serai-
narjum).

„ w Białymstoku, przy kościele parafjalnym, br. 4 i je-
den kleryk kierowali szkolę, sprowadzeni przez het-

') Spis zakonów dawnoj obserwaneji w bibl. sem. wileń. Włssyty
•/. r. 1820—30. Encyklop. Коне. t. X, str. -10 i nast. Na stron. 50 znajdu-
jemy konwent w Wilcjcc, jakieś tu nieporozumienie, możo była to chwi-
lowa rezydencja przy kaplicy llorodysxezauskiej, gdyż w WiU\jce nio było
kościot» do r. 1863, a i ten zabrano. (Ob. koso. paraf.).

s) Wizyty z r. 1820— 30. Ilapor. Kossaków. Akta konsyst. 1800—
I Мб r. Podrųca. Encykl. Kość. t, IV.
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mana Jana Klemensa Branickiego 1746 г., ustąpili
to miejsce misjonarzom w r. 1806 (ob. szkoły
parafjalne).

Marjanie: w Rasnej, k. p. t. św. Anny, fund. 1744 r. przez
Jerzego Matuszewicza, star. stoklisk., konsekro-
wany przez biskupa łuck. Kobielskiego 1749 г.,
br. 15; skasowany 1864 r.
w Mirosławiu v. w Słobodzie, pow. trock., fund.
Ważyńskich 1642 г., skas. 1851 r. ')•

Misjonarze: w Wilnie (ob. kość. wileń.), wprowadzeni 1685 r.
przez biskupa Kotowicza, br. 23, kleryk. 39, zwi-
nięci 1844 r.

„ w Białymstoku przy kość. parafjalnym, uposażeni
1806 r. przez księżnę Izabelę z Poniatowskich
Branicką, utrzymywali tu seminarjurn, szkółkę
parafjalną i szpital po ustąpieniu o.o. komunistów,
zwinięci 1844 r.

„ w Glinciszkach (ob. dominikanie i kanon, reguł, od
pokuty), fund. Ludwika Jeleńskiego, br. 2, skaso-
wani 1832 r.

„ w ŁysJeowie (ob. k. par., dek. wołków.), uposażeni
1751 r. przez prał. wil. Jana Bychowcą, br. 10,
którzy utrzymywali tu 6-klasową szkołę i obsługi-
wali szpital, zwinięci 1832 r.

„ w Siemiatyczach (ob. к. р., dek. biel.), br. 12, ob-
sługiwali parafję i utrzymywali szpital ubogich;
zwinięci 1844 г.; według Encyklop. kościelnej
przeniesieni do Białegostoku 1832 r.

„ w Smolińshi (ob. k. par. Konwaliszki, dek. wiszniew.)
fund. Mikołaja Jankowskiego, kanon, mińskiego,
drewniany, zbudow. 1808 г.; br. 3, utrzymywali
szkółkę i obsługiwali parafję, skasow. 1844 r. 3).

Paulini, czasowo byli (1727 —1759 r.) w naszej djecezji,
z braku funduszów nie utrzymali się 3).

Pijarzy; w Wilnie, fund. biskupa wileń. Brzostowskiego
w r. 1722 i Antoniego Sapiehy, który im nadał
fundusze i place; kapituła ustąpiła dla nich pa-
łac Słuszków, na którym miała legat 25,000 złp.,
po kasacie jezuitów objęli kościół św. Rafała
(ob.) i rozpoczęli budowę własnego na rogu ulic
Niemieckiej i Dominikańskiej; budowy jednak
nie dokończyli, z projektowanego kościoła dziś

') Paraięt. Relig.-Morai. t. V. Wizyty 1. с.
3) Teka wileń. № 2. Wizyty 1. o. Starożytna Polska t. IV, Enc.

Kość. t XIV, str. 440 i nast. Jankoweki, powiat Oszmiański t. III, str. 170.
') Encykl. Kość. t. XVIII, Teka wileń. № 2, str. 9.
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hotel Europejski, a z klasztoru urządzono Insty-
tut Szlachecki, dziś żeński; br. 10, zwinięci 1842 ')•

P-ijarzy: w Drohiczynie (ob. kość. par., dek. bielš.), po ka-
sacie jezuitów objęli kolegjum ze szkołami; zwi-

. nieci 1832 r.
„ w Duksztach (ob. k. par., dek. wileń.), zwinięci

1832 г., kościół skasow. 1866 r.
„ w Jativiesku, k. p. t. św. Anny, drewniany, zało-

żony przez Marcina Kurczą, wojew. dorpack., 1602
roku, jako filja szczuczyńska, oddany pijarom
1777 roku; zwinięci zapewne razem z kolegjum
szczuczyńskiem w roku 1832; kościół skasowany
1866 r.

„ w Lidzie, k. p. t. św. Józefa Kalasantego, drew-
niany, założony i uposażony przez Ignacego Scy-
piona, star. lidzk., 1756 roku, br. 5; wymurowany
z klasztorem 1797—1825 r. przez pijarów z po-
mocą cesarza Pawła I, który ujęty gościnnością
pijarów i noclegiem w ich refektarzu ofiarował
5,000 rsr. Przy kolegjum tem pijarzy utrzymy-
wali szkole i konwikt do r. 1832, w którym zo-
stali zwinięci; kościół się spalił w r. 1842.

„ го Łuskach v. Walerjanowie, (ob. k. par., dek.
dziśn.), br. 7, utrzymywali tu szkołę wydziałową,
zwinięci 1832 r.

„ w Szczuczynie, k. p. t. św. Jerzego, drewn., fund.
Hlebickiego Józefowicza i Scypionów w r. 1725,
br. 15, utrzymywali tu szkołę podwydziałową
3-klasową i aptekę, zwinięci 1832 г.; kościół zo-
stawiono jako parafjalny.

„ w Werenowie v. Błotnem (ob. k. par., dek. lidzk.),
fund. Jana Scypiona, kasztelana snioleń. i syna
jego Józefa, star. lidzk., 1735 г.. przeniesieni we
20 lat potem do Lidy 2).

n w Zelwie przy kościele parafjalnym, rezydencja,
uposażona przez ks. Gabryela Szmydta 1741 r.
nadaniem 15,142 złp. folw. Czerniaki i wsi Ja-
strzębli z obowiązkiem katechizowania w ko-
ściele ludu i utrzymania szkoły: mieszkał 1 pijar
i pomagał proboszczowi w duszpasterstwie, zwi-
nięta 1832 r.

Reformaci: w Boćkach (ob. k. par., dek. biel.), fund. Józefa Sa-
piehy 1720 roku, br. 12, kleryków i i , zwinięci
1832 r. ").

ł) Encykl Kość. t. XIX. Teka wileń.. M 2, str. 28. ") Enoykl. kość.
1. c, str. 335-7. Wizyty z r. 1820-32. ') Wizyty z r. 1828, str. 58 i 84.



— 264 —

R o chic i: w Wilnie, k. p. t. św. Rocha, założony ze szpita-
lem przez ks. Lutkiewicza 1712 r. (ob. Szpitale).

Trynitarze: w Wilnie, (ob. kość. wileńskie), br. 28, zwinięci
1864 Г.

„ iv Trynitopolu (ob. kość. wileń.), br. 12, zwinięci
1832 Г.

„ w Brześciu, k. p. t. św. Barbary, na przedmieściu,
fund. Radziwiłłowskiej, pierwej należał do ducho-
wieństwa świeckiego, oddany trynitarzom 1727 г.;
funduszem zaopatrzeni przez Oziębłowską, sędzinę
wojewódz.-brzesk., Mikołaja i Annę Radziwiłłów,
oraz innych dobrodziejów; nowy kościół wymuro-
wany przez Piotra Oziembłowskiego 1739 г., br. 2,
skasowany 1831 r.

n w Krzywiczach (ob. kość. paraf., dek. wilej.), fund.
Ukolskich, br. 6, zwinięci 1832 r.

„ w Mołodecznie, k. p. t. P. Jezusa Nazareń., drewn.,
założony 1738 г.; trynitarze osiedli tu w r. 1762
w klasztorze, wymurowanym dla nich przez Ta-
deusza i Annę Ogińskich; kościół spalił się od
pioruna 1823 г.; nabożeństwo potem odprawiano
w zakrystji murowanej; klasztor skasowany 1832
roku, a parafja 1865 r. ').

PP. Benedyktynki: w Wilnie (ob. kość. św. Katarzyny), klasz-
tor istnieje, dawniej liczba sióstr była 32,
dziś 7; nowicjat otwarty 1906 r.

„ w Drohiczynie, k. p. t. Wszystkich Świętych,
fundacja wojewody podlask. Niemiry 1560
roku, wymurowany 1738 r. przez Wikto-
rzyna, kasztelana podlask., konsekrowany
przez biskupa Kobielskiego 1754 г., sióstr
11, skasowany 1856 r.

„ w Slonimie, k. p. t. Znalezienia Krzyża św.,
fund. Anny Przecławskiej, podstolinej sło-
nitn., drewniany, w r. 1669; wymurowany
1801 r. przy ul. Skrobaczewskiej, sióstr 26,
skasow. 1850 roku !).

PP. Bernardynki: w Wilnie na Zarzeczu, zwane Koletyskami,
klasztor drewniany, założony 1495 r. p. t.
Niepokalanego Pocz. N. M. P. przez Barbarę
Radziwiłłównę i Annę Olechnowiezównę,
zakonnice św. Franciszka; po spaleniu się

' tego kościoła w roku 1794, zakonnice

') Encyklop. koió, t. XXIX, str. 219 i nast. Starożytna Polaka t. IV.
Wizyty 1. с *) Encyklop. Kosc. t. II, str. 159. Wizyty 1. c.
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chodziły do swego oratorjum w kościele
o.o. bernardynów, przez Wilenkę; sióstr 16,
klasztor skasowany 1864 r.

PP. Bernardynki: w Wilnie przy kościele śvv. Michała (ob.
kościoły wileń.), sióstr 24, skasowany 1884 r.

„ w Grodnie (ob. kość. grodź.), fund. Kazi-
mierza Sapiehy, Scypionów i innych, oraz
z sum posagowych panien, w roku 1621
sióstr 11; skasow. 1853 r.

„ w Brześciu, k. p. t. Niepokalanego Pocz.
N. M. P., fund. Bazylego i Heleny z Dol-
skich Kopciów 1624 г., drewniany; wymu-
rowany z sum posagowych przez przeło-
żona. Wereszczyńską 1797 г.; sióstr 8, znie-
siony 1831 roku; mniszki przeszły do Sło-
nima.

„ w Słonimic, zwane Klaryskami, k. p. t. Nie-
pokalanego Pocz. N. M.P., fund. Konstancji
z Judyckich Komorowskiej, podkomorzyny
wiłkomierskiej 1645 г., potwierdzona kon-
stytucją 1667 г., po spaleniu się pierwot-
nego, wymurowany z ofiar 1670 г., konse-
krowany przez biskupa wileń. Brzostow-
skiego 1696 г., sióstr było 23; klasztor ist-
nieje, nowicjat otwarty 1906 г., sióstr 6. x).

PP. Brygidhi: iv Grodnie (ob. kość. grodzień.), przed r. 1830
panien było 30, w 1872 r. 17, dziś 4; nowicjat,
otwnrty od r. 1906.

„ w Brześciu, k. p. t. Zwiastowania N. M. P.,
fund. Jana i Katarzyny Pociejów, 1621 roku,
klasztor wymurowany przez Ignacego Sadow-
skiego, star. słonim., w XVIII w.; sióstr 22,
zniesiony 1831 roku, zakonnice przeszły do
Łucka 2).

PP. Dominikanki: w Wilnie przy kościele św. Ducha, klasz-
tor dla nich zbudował Aleksander Hilary
Połubiński pisarz i marszałek lit., 1078 г.;
spalił się w 1748 г., niebył odbudowany;
potem o dominikankach niema wiadomo-
ści 3).

PP. Karmelitanki bose w Wilnie (ob. kość. św. Józefa Kalas.),
sióstr 17, skasow. 1865 r. 4).

') Starożytna Го), t, IV, str. 551. Nicsiecki, t. V, str. 170. Wizyty
1. o. Teka włloń. H 4, str. 187. 2) Enoykl. kość. t. II, str. «23. Podręczna
Encyklop. kole. t. V, str. 186. Wizyty 1. c. 3J Tek» wileń. Xs 2, str. 96.
*) Wizyty 1. e.

34
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PP. Maryawitki: w Wilnie przy kościele śvv. Stefana, założone
zgromadzenie 1746 r. przez ks. Turczyno-
wicza, w celu wychowania neofitek i dziew-
cząt ubogich, sióstr 14, skasowane 1864 r.
(ob. szpital św. Łazarza ')•

„ w Słonimie, kaplica v/ klasztorze, przy trak-
cie wileńskim, fund. Ignacego Domańskiego,
podkom. słuck., 1743 г., sióstr 7, zwinięte
1850 r. 2).

Siostry Miłosierdzia: w Wilnie, przy szpitalu Sawicz (ob.), sióstr
16; od roku 1744—1867.

„ „ u Dzieciątka Jezus (ob. szpitale),
sióstr 10, od r. 1787—1864.

„ „ przy szpitalu św. Jakóba (ob.),
sióstr 12, od r. 1807—1864.

„ n w Dobroczynności (ob.), siostry 4;
Od Г. 1807—1864.

„ w Białymstoku (ob. kaplice kościoła białostock.
i szpitale), sióstr 5; od r. 1807—1864.

„ w Cicchanowcu (ob. szpital ciechanowiecki), ka-
plica w szpitalu wymurowanym przez Osso-
liński], sióstr 6; od r. 1788—1864.

„ w Szczuczynie, kaplica w klasztorze p. t. Opatrz-
ności Boskiej, zbudowana 1824 г.; fundusz
nadała Teresa z Hlebickich Józefowiczowa
Scypionowa 1742 roku, sióstr 7; zwinięte
1864r., według aktów konsystorskich 1868г.,
rubrycela jednak nie podaje ich 1865 r.
(ob. szpitale) 3).

Siostrzyczki ubogie, (ob. szpitale).
PP. Wizytki, (ob. kość. wileń.), sióstr 33; od r. 1694—1S65. 3)

Nowicjaty i szkoły zakonne w Wilnie:

Augustjańskie — gramatyka 1 г., teologja i logika 3 lata
w uniwersytecie; uczni 11.

Bernardyńskie — teolog, dogmat, i moralna 3 kita; uczni 14,
nowicjuszów 11.

Dominikańskie -- teolog, dogm. i moral. 4 lata; matematyka
i filozofja niższa 2 lata; uczni 11.

Franciszkańskie—teolog, dogm. 3 łata; uczni 15, nowicju-
szów 9.

l) Pamiłjt. Rclig.-Moral. t. V; Dzieje Dobroczynności r. 823. s) Ency-
klop. Kość. t. XXV, atr. У80. Wizyty 1. с ') Wizyty 1. c.
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Kanoników rcg. laterań. — teologja, fizyka, matematyka i wy-
mowa, uczniów 2.

Кап. га/, od pokuty, kurs seininarjum djecezalnego; uczniów 3.
Karmelickie hosackie — teologja 3 lata; uczni 9.
Karmelickie dawnej reguły.— teologja 3 lata, filozofja 4 lata;

uczniów 14, nowicjuszów 18.
Misjonarskie — retoryka i filozofja 2 lata, teologja 2 lata,

Pismo śvv. i historja 2 lata i rok prawa ka-
nonicznego; uczniów zakonnych 16, nowicju-
szów 20.

Pijarskie — teologja, literatura, fizyka i matematyka, ucz-
niów 2.

Trynilarskie — prawo przyrodzone, etyka, nauka moralna,
arytmetyka, JQzyk łaciński i rosyjski; ucz-
niów 13, nowicjuszów .7.

Na prowincji:

w Grodnie—Bernardyńskie — filozofja 3 lata; uczni 11.
„ Dominikańskie — filozofja wyższa i matematyka

2 lata; uczni 8.
w Berezie—Kartuzkie—teologja moralna; 5 uczniów.
w Brześciu—Bernardyńskie — wymowa duchowna; uczniów 4.
w Dereczynie—Dominikańskie — filozofja niższa i matematyka

2 lata; uczniów 18.
w Drut -Bernardyńskie—wymowa; uczniów 13.
w Glębokiem—Karmelickie—teologja dogmat, i moralna 3 lata;

uczniów 15.
w fwju—Bernardyńskie — retoryka 2 lata; uczniów 13.
w Krzemieniey—Kanoników Laterań. — teologja moralna 3 lata;

uczniów 3.
w Olszanach—Franciszkańskie—retoryka i logika 2 lata; ucz-

niów 6.
w Olkienikach—Franciszkańskie --gramatyka; uczni 6.
w Poporciach—Dominikański nowicjat; nowicjuszów 20.
w Easnej—Marjańskie — teologja moralna i dogmat. 3 lata;

filozofja 3 lata; uczniów 2.
w Slonimie—Bernardyńskie — filozofja wyższa 3 lata; ucz-

niów 8.
w 'Trokach—Bernardyńskie — gramatyka 2 lata; uczniów 2.
w Widzicniszkach—Kanon, od pokuty nowicjat; nowicjuszów 4.
w Wiślicy—Cysterskie — teologja moralna i dogmat. 3 lata,

5 uczniów i 2 nowicjuszów х).

l) Archiw. konsystorskie. Kopie wiadomości o klasztorach a roku
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Byle cerkwie i klasztory Unickie w djecezji wileńskiej.

Ze względu na stosunki, wiekami uświęcone oraz łącz-,
ność w wierze i duszpasterstwie duchowieństwie obrządku
rzymskiego z unitami, podajemy tli w streszczeniu wzmianki
0 ustroju hierarchicznym duchowieństwa unickiego oraz wy-
kaz ich cerkwi i klasztorów, które nam się udało zebrać po
rozmaitych archiwach. Na czele Kościoła unickiego po Pa-
pieżu stał metropolita kijowski. Do roku 1633 metropolici
mieszkali czasowo w "Wilnie, lub Kijowie, dopiero w tym
roku metropolita Rafał Korsak z obawy przed napaścią ta-
tarów i hajdamaków przeniósł na stałe stolicę swą do "Wilna
1 osiadł przy cerkwi św. Trójcy. W parę lat król Włady-
sław IV potwierdził prawa metropolitalne władyków wileń-
skich i poddał ich władzy arcybiskupstwo połockie i biskup-
stwa: włodzimierskie, pińskie, chełmskie i smoleńskie. Z po-
stępem czasu djecezje unickie urządzono w ten sposób: Me-
tropolia Kijowska z rezydencją w Wilnie; arcybiskupstwa:
smoleńskie i witebsko-połockie; biskupstwa: brzesko-włodzi-
mierskie, ostrożsko - łuckie, lwowskie, bełzkie, chełmskie,
sam borsko-przemyskie i turowsko-pińskie. Taka organizacja
djecezji unickich w Rzeczypospolitej trwała do jej podzia-
łów; w czasie których zmienił się dawny ustrój hierarchicz-
ny i djecezalny w cerkwi unickiej. Po ostatnim rozbiorze
w r. 1798 dla unitów w Rosji ustanowione zostały biskup-
stwa następujące: arcybiskupstwo połockie dla Białej Rusi, bis-
kupstwo brzeskie dla gubernji litewskiej i mińskiej, i biskup-
stwo łuckie dla gubernji południowych; w obwodzie zaś biało-
stockim, przyłączonym do Prus, król Fryderyk za zgodą
Stolicy Apostolskiej założył unicką djecezje. w Supraślu,
która istniała do roku 1807; po wróceniu bowiem obwodu
białostockiego do Rosji, została zniesiona i przyłączona do
djecezji brzeskiej. W r. zaś 1828 wszystkie djecezje unickie
na Litwie i Rusi zredukowano do 2, litewskiej i białorus-
kiej, ze stolicami w Brześciu i Połocku, djecezje te miały
swoich biskupów, kapituły i seminarja w Połocku i w Żyro-
wicach, z kasatą Unji zniesione zostały i te djecezje ').

1803—1805, podanych do kolegjum rz.-k. potersburskiogo i wizyty do
r. 1832," liczba uczniów i nowicjuszów nio jost stalą, tak jak i zakonników,
w jednym roku większa, w drugim mniejsza i odwrotnie Ob. Do Jatki.

') Dzieje dobroczynności z r. 1823 i 4—artykuł o hierarcliji kościoła
ruskiego. Encyklop. Orgelbr. t. III, str. 600 i t. XXII, str. 5:33-41. Ency-
klop. Kość. t. XXX. Likowski. Dzicjo Kościoła^ Unickiego. Warszawa,
1900 r. Wydawnictwo Bibljotoki dzieł Chrześcijańskich, Кн. (Jholkowski.
Dzieje zniweczenia św. Unji—Kraków, 1898 r.
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Klasztory, cerkwie i szlcoly zakonne bazyłjańskie.

w Wilnie przy cerkwi świętej Trójcy, br. 36; szkoła wyższa
teologiczna.

„ Grodnie przy cerkwi kołożskiej, opactwo, br. 6. (Ob. Do-
datki).

„ Aniopolu (powiat Kobryń.), fund. Wołłowiczów 1817 roku,
br. 19, szkoła parafialna.

„ Berezweczu, fund. Józefa Korsaką około 1640 r., br. 30;
szkolą zakonna wymowy.

„ Białymstoku—szkoła retoryki.
„ Borunach, fund. Pieślaka 1691 roku, br. 19; szkoła filozo-

ficzna.
„ Brześciu, fund. Weljamina Rutskiego i Jeleńskiego 1629 г.,

przy cerkwi św. Piotra i Pawła ap., br. 7.
„ Byteniu, fund. Grzegorza i Aleksandry z Sapiehów Tryz-

nów na początku XVII w., br. od 28 -80; szkoła
filozoficzna.

„ Chomsku (pow. kobryń.), fund. Karola Dolskiego 1687 г.,
br. 5; szkoła zakonna.

„ Czerlonie, fund. Sapiehów, br. 5; szkoła parafjalna.
„ Hłusznianach (powiat lidzki), br. 6.
„ Kasucie (powiat wilejski), fund. Jerzego Perzyńskiego

1744 roku, br. 5.
„ Kobryniu, opactwo, br. 6; szkoła parafialna.
„ Kurzeńcu, br. 4.
„ Kuźnicy.
„ Łyskowie, fund. Bychowca, br. 7; szkoła parafialna.
„ Nowosiolkach (pow. kobryński), br. 5.
„ Postawach, fund. Biegańskich 1744 г., br. 4.
„ Różannie, fund. Sapiehów XVII w., br. 6; szkoła paraf-

jalna.
„ Supraślu, fund. Aleksandra Chodkiewicza 1498 г., br. 4;

szkoła filozoficzna.
„ Sutkowie (pow. oszmiański), br. 18; szkoła filozoficzna.
„ Torokanach, fund. Leona Kiszki XVIII w., br. 16.
„ Źyrowicach, fund. Aleksandra Sołtana 1497 г., uposażony

1618 r. przez Lwa Sapiehę i Mieleszków, br. 84;
szkoła filozofiesna (ob. szkoły publiczne).

Panny bazyljanki były w Wilnie przy cerkwi św. Trójcy,
w Grodnie i w Wolnianach, pod koniec przeniesione do Mia-
dzioła.
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Wszystkie klasztory przestały istnieć w r. 1839 ze znie-
sieniem unji, albo obrócone zostały na klasztory dla mni-
chów prawosławnych*).

- XIX.

Szkoły w djecezji wileńskej.

Szkółki parafjalne.

Nauczanie elementarne dzieci w szkołach parafjalnych
na Litwie rozpoczyna się z wprowadzeniem wiary katolickiej.
Pierwsi apostołowie, biskupi, proboszczowie i zakonnicy, za-
opatrzeni hojnymi darami królów i panów, zakładali szkółki
przy świeżo wznoszonych świątyniach. Przykład po temu
mieli oni w pobratymczej Polsce, gdzie razem z kościołami
katedralnymi, kolegjackimi, klasztornymi i parafjalnymi za-
kładano szkółki odpowiednie do potrzeb kościołów, funduszu
i nauczycieli.

Charakter i cel oświatowy nauki chrześcijańskiej wy-
magał kształcenia swych wyznawców nie tylko w zasadach
wiary i obyczajów, ale i w znajomości pisma, szczególniej
sług ołtarza i młodzieży, śpiewającej i posługującej w czasie
nabożeństwa. Uczeni badacze przeszłości chrześcijańskiej wi-
dzą początki szkółek parafjalnych w katechumenatach, t. j .
szkołach niższych, gdzie uczono katechizmu w pierwszych
wiekach chrześcijańskich. Za przykładem mężów apostol-
skich i ojców kościoła, pierwszych założycieli tych szkółek,
szli potem biskupi i kapłani wszystkich krajów, a gdziekol-
wiek zakładano kościół, urządzano i szkółkę.

Gdy jednakże istnienie tych szkółek zależało od wielu
okoliczności i dobrej woli przełożonych, nie wszędzie one się
rozwijały jednakowo. Dla tego to Karol Wielki, gorliwy mi-
łośnik oświaty duchowieństwa i ludu, rozkazał, by po całem
jego olbrzymiem państwie zakładano wszędzie szkoły para-

x) Archiw. konsystorskie Tabella klasztorów Bazyljańskich z r. 1790;
Raport biskupa Kossakowskiego z r. 1804, M 444 do kolegjum rz.-k. w Po-
tersburgu w archiwum tegoż kolegjum; tamże jest cało dzieło o uniesieniu
klasztorów bazyljarwkich. Według dokumoutów przechowywanych w archi-
wum watykańskiem w XVIII wieku w całej metropolji kijowskiej na Litwie
i Rusi było klasztorów mqzkich 25, żeńskich 3, zakonników 100; cerkwi
parafjalnych 530, kapłanów 710, wiernych 543,150 osób. Loret. Monografje
w zakresie dziojów nowożytnych, Warszawa НПО г. Wykaz cerkwi uni-
ckich parafjalnych obacz w Dodatkach.
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fjalne. Rozporządzenie to w następnych wiekach przypomi-
nały i wznawiały sobory prowincjonalne i powszechne. Szla-
chetny ten popgd i zachętę do oświaty maluczkich wnieśli
do Polski i Litwy pierwsi apostołowie, wraz ze sposobem
nauczania.

Dzieje szkółek parafjalnych w Polsce opisane są szcze-
gółowo przez Łukaszewicza i Karbowiaka x); co do szkól para-
fjalnych na Litwie — szczegółowego wykazu nie posiadamy,
oprócz wzmianek u wspomnianych autorów i Jaroszewicza
w Obrazie Litwy2) To zapewne było powodem dla piszącego
artykuł o biskupie Massalskim w Encyklopedji Powszechnej
Orgelbranda 3) przypisania temu biskupowi zasługi, jako
pierwszemu, co powziął myśl zaprowadzenia szkółek para-
fjalnych w swej djecezji.

I nic dziwnego. Skąpe nader kroniki o początkach i roz-
woju nauczania szkolnego na Litwie, brak zupełny wykazu
statystycznego tych szkółek w wieku XV i następnym, brak,
wypływający z ówczesnych warunków, w których nie zada-
wano sobie kłopotów statystycznych, a robiono, co kto chciał
i mógł zrobić dobrego dla sprawy publicznej, nie oglądając się
na statystykę. Z tego to powodu wiadomości historyczne, co do
początkowych szkółek z owych czasów, opierają się tylko na
dokumentach fundacyjnych i testamentowych, w których da
się pochwycić wyraźną wzmiankę o funduszu, przeznaczo-
nym na szkółkę, albo uboczną, okolicznościową, przy wyli-
czaniu budynków i granic podaną.

Tak w przywileju pierwszego biskupa wileńskiego Wa-
siłły, sporządzonym w r. 1397 na ' korzyść założonej przez
niego kaplicy przy kościele katedralnym wileńskim, spoty-
kamy przypadkowo prawie wzmiankę o szkółce katedralnej.
Zapisując bowiem plac na zbudowanie domu dla altarysty tej
kaplicy w ogrodzeniu zamkowem, biskup wskazuje granice
jego, dotykające szkółki i cmentarza katedralego*). Była to
bezwątpienia ta sama szkółka, o której wspomina poseł
krzyżacki, hr. Kyburg, w dzienniku swoim, spisanym w
r. 1397; „zaprowadzają się, pisze, jak twierdzono przed nami,
chrześcijańsiiie szkółki tu i ówdzie, na wzór urządzonej przy
katedralnym kościele, w której bracia minoryci (francisz-

') Łukaszewicz, Historja szkół. P o z n a ń 1850. — Karbowiak, Dzieje
wychowania w Polsce. Petersburg 1803 i 1004.

3) Obrass Litwy pod względem jej oświaty i cywilizacji. 3 części.
Wilno 1844 i 1845 r.

s) Tom 18.
4 ) Damue... in castro voro pro ilomo habitat ionis al taristae do aroa,

sivo curia nostra, directo ab acio cimotorii hodiorni, u t stubel la n u n c po-
sita est...
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kanie uczą" l). Taż sama szkółka katedralna została uposa-
żona przez Kazimierza Jagiellończyka nadaniem ośmiu kop
groszy lit. z karczem wileńskich „miestu szkolnemu Wylnye
w koscyelye swyentego Stanisława"; — co znowuż dało po-
wód niektórym pisarzom sądzić, iż Kazimierz Jagiellończyk
był założycielem tej szkoły.

Już ze słów Kyburgą możemy wnioskować, że szkółki
parafjalne zakładano po całej djecezji, ale jak niewiele było
kościołów, tak też niewielka była liczba i szkółek w ciągu
XV wieku, który zaiste na Litwie był przełomowym, mając
na względzie walkę z ciemnotą pogańską. Łukaszewicz do-
wodzi, że niewiele ich było i na początku XVI wieku z po-
wodu małej liczby kościołów; jednakże utrzymuje, iż były
one coraz liczniejsze i że rzadkim był kościół przy którym-
by nie było szkółki; szkółki te, powiada, były liczniejsze,
gdzie był obrządek łaciński, mniej zaś liczono w para-
fjach obrządku wschodniego. Objaw ten chyba tem się da
wytłumaczyć, iż duchowieństwo rzymsko-katolickiego ob-
rządku było lepiej uposażone i więcej uzdolnione do kiero-
wania szkółkami parafjalnemi, niż duchowieństwo wschodnie:
i tem, że między ludem katolickim było więcej szlachty
i mieszczan, którzy, wolni od pańszczyzny, mieli możność
wysyłać swe dzieci do szkół, niż między Rusinami.

W każdym razie istnienie szkół parafjalnych stwierdza
się postanowieniem I synodu wileńskiego djecezalnego w
r. 1526 co do czytania w szkołach paratjalnych ewangielji

-po litewsku i po polsku z zaleceniem usuwania nauczycieli
narodowości niemieckiej. Postanowienia takie mają doniosłe
znaczenie nie tylko pod względem istnienia i doniosłego zna-
czenia szkół parafjalnych, ale i pod względem uświadomie-
nia narodowościowego młodzieży, jako też i zapobiegania
giermanizacji Litwy. Synod zwraca uwagę na język litewski,
który, według świadectwa biskupa Wasiłły, wypowiedzia-
nego przed Kyburgiem, już w XIV wieku był zaniechany
w piśmiennictwie: — „dlatego, że ruskie pismo ma być do-
skonalszego utworu, a język ruski stał się dyplomatycz-
nym na dworach książąt panujących od czasu, jak uczeni
Rusini, przez Tatarów z za Dnieprą wygnani, przenieśli
swoje zdolności do Litwy". Z tego rozporządzenia wniosko-
wać można, że litewski język w ciągu wiekowej pracy apo-
stołów Litwy już na początku XVI wieku miał przyswojoną
sobie pisownię łacińską, zastosowaną do tłumaczenia ewan-
gielji. Drugiem znamiennem, jak powiedzieliśmy, postano-
wieniem było usuwanie Niemców od kierownictwa szkołami.

') Narbutt, Pomniojnzo pisma historyczno, str. 153.
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Zapewne zachodziła tu obawa zwichnięcia pojęć uczącej się
młodzieży, tak pod względem narodowościowym, jak pod
względem religijnym, gdyż Niemcy objęte już były ruchem re-
formacyjnym, a nowinki, szkodliwe dla religji katolickiej,
były zaszczepiane przez zwolenników reformacji wychodź-
ców niemieckich.

Kapituła wileńska, jako senat biskupi, nieustannie czu-
wający nad sprawami religji i złączonej z nią oświaty, pil-
nie śledziła kierunek szkolny i według swych poglądów wy-
dawała pozwolenie na wzniesienie nowych szkół, lub odma-
wiała. Tak w r. 1513 wydała pozwolenie proboszczowi świę-
tojańskiemu i parafjanom na założenie szkółki parafjalnej
w Wilnie; ale w r. 1533 odmówiła swego pozwolenia sekre-
tarzowi Wojciecha Gasztolda, Janowi Wilamowiczowi na
otwarcie szkoły prywatnej pod kierownictwem niejakiego
Grzegorza z Ejszyszek, magistra nauk wyzwolonych. Usta-
nowienie wreszcie przez biskupa Jana z książąt litewskich,
za zgodą stolicy Apostolskiej, w roku 1522 dwuch prelatur:
scholastyka i kantora, choć się bezpośrednio tyczyło szkółki
katedralnej, było dodaniem kapitule nowej powagi w spra-
wach szkolnictwa, a proboszczom zachęty do należytego
urządzenia i czuwania nad szkółkami parafjalnemi.

Taki to był stan szkolnictwa i początkowego naucza-
nia na Litwie do czasów reform асу i nych. Ze względu jednak
na niewielką liczbę szkółek parafjalnych trudno przypuścić,
aby one tylko były ogniskiem oświaty elementarnej; musiały
obok nich istnieć szkoły dworskie i domowe, gdzie wyna-
jęci nauczyciele dawali początki nauk dzieciom pańskim
i dworskich oficjalistów. Chęć i zdolność bowiem Litwinów
do nauki już od początku dała się zaznaczyć nie tylko w ko-
rzystaniu z oświaty krajowej, ale i w pielgrzymkach, w po-
goni za wiedzą, do ruskich monasterów w celu nabrania
wprawy w pisowni ruskiej, już do Pragi i Krakowa w celu
zdobycia laurów akademickich, które zdobiły głowy Macieja
z Trok, biskupa wileńskiego, jego następców, Dzierzgowiczów,
Szeligów i innych dostojników Litwinów, którzy nauką i wy-
mową zajaśnieli na zaraniu doby chrześcijańskiej w swoim
kraju. O pochopności zresztą do oświaty wszystkich stanów
na Litwie świadczy przytoczony już przez nas biskup Wa-
siłło, który w rozmowie z Kyburgiem, na zarzut, iż trawie-
nie lat młodości na naukach w szkołach wyższych przysta-
łoby tylko ludziom, sposobiącym się do stanu duchownego,
w rycerskim zaś stanie inne ćwiczenia i wprawa zamłodu
potrzebna, odpowiedział: „Litwini mają to wspólne % Pola-
kami w swojem przyrodzeniu i darach umysłowych, ie im
potrzebniejsza nauka nad wprawę strategiczną, do której za
wyjęciem lat dziecinnych, sssybko się biorą. Litwin się rodzi

35
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rycerzem; jemu tylko potrzeba lat i wzrostu, aby się nim
okazał. Do kształcenia zaś umysłu, i serca bogobojnego ma
szkołę w domu rodzicielskim; nauki zaś wyższe tworzą czło-
wieka prawdziwie oświeconego, w każdym stanie i w każ-
dem powołaniu użytecznego i sobie i ojczyźnie".

Te domy rodzicielskie, o których wspomina biskup,
dzielną stanowiły pomoc plebanom w kształceniu młodzieży
i uzupełniały brak szkółek parafjalnych. Oprócz bowiem
służby Bożej, potrzeby krajowe i majątkowe sprawy doma-
gały się ludzi piśmiennych i dodawały bodźca szczególniej
ubogiej młodzieży do nauki. Owe królewskie słowa, wyrze-
czone do ubogiego żaka: „Disce puer latine, ego te faciam
mości panie", dla wielu zapoznanych świecą gwiazdą prze-
wodnią w dobijaniu się o oświatę. Posiadanie w owe czasy
choćby początków czytania i pisania już dawało wstęp ubo-
giej młodzieży do dworów pańskich w roli pisarzy prowen-
towych i sekretarzy pańskich i do urzędu, jako scribom
i pomocnikom palestrantów. Gdy zamożni rodzice najmowali
nauczycieli dla swoich dzieci, korzystały z ich nauk i zdol-
niejsze dzieci oficjalistów; po zagrodach wiejskich bakała-
rzowali weterani-oficjaliści, dziadkowie i żaki szkolne, co
z ewangieliczką obchodzili wiejskie chaty i czytaniem poboż-
nem zarabiali na życie albo na nauki. Wnikający w potrzeby
oświaty ludu szlachetni magnaci zakładali szkoły przy dwo-
rach swoich, jak Wojciech Gasztold, który w r. 1534 urzą-
dził taką szkółkę w Trąbach.

Tak to w epoce jagiellońskiej obok szkółek parafjal-
nych wytworzyły się na Litwie typy szkół dworskich i do-
mowych. Domowe nauczanie w ciągu wieków skuteczną nio-
sło pomoc szkółkom parafjalnym i uzupełniało czasowy brak
szkółki przy kościele. A brak ten często się dawał w prze-
szłości uczuwać wskutek nieurodzajów, morowego powietrza
i innych klęsk napastujących Litwę; najazdy wreszcie nie-
przyjacielskie wywracały doszczętnie z kościołami i szkółki;
zresztą zmiana proboszcza, lub dziedzica, stanowiła nieraz
o losie szkółki, nie mającej stałego funduszu.

Jak względny był rozwój i stan szkółek parafjalnych,
tak i program nauk początkowych. Stale uczono pisać i czy-
tać, katechizmu i ministrantury, czyli sposobu służenia do
Mszy. Lukaezewicz w swojej historji szkół powiada, że uczono
jeszcze w niektórych szkółkach łaciny z Disticha Katona,
gramatyki Donata, rachunków do reguły spółki i śpiewu ko-
ścielnego. Rozumie się, że na taki program mogły sobie
pozwolić szkółki hojniej uposażone. Podręczniki szkolne do
wynalezienia druku stanowiły książki, pisane gotyckiemi lite-
rami. Ponieważ w owe czasy papier był drogi, dla wprawy
uczniów w pisaniu i rachunkach używano tabliczek drownia-
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nych cienkich, pociągniętych woskiem; na tych tabliczkach,
zszytych za pomocą sznurka w kajet, uczniowie za pomocą
rylca, podobnego do ołówka, układali swą rękę do pisania
i kreślili arytmetyczne zadania; po odbytych ćwiczeniach
znaki pisane zacierano, i tabliczki mogły służyć do nowego
użytku. Prace piśmienne większe i dokumenty poważniejsze
pisano na pergaminach, wyrabianych ze skór zwierzęcych,
zwanych także membranami.

Rozwój sztuki drukarskiej uprzystępnił naukę począt-
kową ubogiej młodzieży, a przeciwdziałanie zakusom refor-
matorów dodało bodźca duchowieństwu katolickiemu do bacz-
niejszego zwrócenia uwagi na szkółki elementarne w ciągu
XVI wieku. Szczególniej ruch oświatowy, wszczęty przez
Jezuitów na Litwie, ożywił i szkółki parafjalne; bo, chociaż
Jezuici skierowali swe prace głównie do rozpowszechnienia
oświaty wyższej, dzieci jednakże miały nową zachętę do
uczenia się w szkółkach parafjalnych, które już teraz nie
tylko wprowadziły do posługi kościelnej i niższych urzędów,
ale otwierały wstęp do szkół powiatowych, wojewódzkich
i podwydziałowych, skąd się przechodziło do akademji. Je-
zuici dla zachęty i przykładu urządzili wzorową szkółkę pa-
rafjalną przy kościele Sw. Jana i pociągnęli do niej wszystką
dziatwę, żądną nauki, z miasta i okolic; szkółka katedralna
zaczęła świecić pustkami. Zaniepokojona tem kapituła, o ile,
że brak dał się poczuć w chłopcach, posługujących przy ka-
tedrze, i śpiewakach, wymogła na jezuitach przyrzeczenie,
iż nadal nie będą przyjmowali do swej szkoły chłopców, nie
umiejących gramatyki. Wogóle ruch oświatowy z przyby-
ciem jezuitów ogarnął wszystkie stany katolickie; młodzież
nawoływana przez biskupów i kapłanów, coraz liczniej za-
częła uczęszczać do szkół; biskup Protasewicz zakłada bursę
dla przytułku i wyżywienia uczącej się ubogiej młodzieży;
w jego ślady idzie kanonik Ambroży Bejnart, sędzia ziemski
oszmiański Jan Mikołaj Korsak, tworząc i uposażając nową
bursę dla ubogich studentów; do nich się przyłączają inni
dostojnicy i ofiarodawcy duchowni i świeccy. Ofiarność ta,
skierowana ku szkołom wyższym, dodała zachęty do uposa-
żenia i szkółek elementarnych. Już za Zygmunta-Augusta
i Zygmunta III coraz częstsze spotyka się nadania fundu-
szów na utrzymanie szkółek przy kościołach, przez tych
królów zakładanych lub wzbogaconych nowemi nadaniami.
I byłyby doszły do pożądanego rozwoju te szkółki, gdyby
nie zawieruchy krajowe i spustoszenia najeźdźców XVII
wieku, obracające wniwecz wiekową pracę miłośników oświaty.

Kardynał Prymas Bernard Maciejowski w liście paster-
skim, wydanym do całej prowincji gnieźnieńskiej w r. 1607
zaleca, by przy każdym kościele była szkółka, a przy niej
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kleryk bakałarz, albo nauczyciel, według zamożności i wa-
runków parafialnych. W szkole oprócz katechizmu, pacierza
i służenia do Mszy, uczyć powinni gramatyki i nauk wcho-
dzących do programu szkół trzyklasowych (triviales et hu-
maniora), w miarę możności i zdolności uczni, oraz czuwać
nad obyczajami tak nauczycieli, jak i uczni. (Ob. listy pa-
sterskie w dodatkach). Stosownie do tego zalecenia biskupi
i wizytatorowie kościołów w djecezji zwracali uwagę na
szkoły parafjalne.

Bez przesady można powiedzieć, że w ciągu wieku XVII
i następnego, aż do chwili upadku swego, Polska i Litwa
musiały trzymać w jednej ręce pochodnię oświaty, a w dru-
giej miecz ku jej obronie, a gdy ten wypadł z ręki obroń-
czej, powstrzymana została i oświata. „Szkółki elementarne,
powiada Łukaszewicz, znajdowały się po miastach i mia-
steczkach, rzadziej po wsiach, aż do wojen kozackich
i szwedzkich za Jana-Kazimierza. Gdy w ciągu wojen miasta
i miasteczka z dymem uleciały, gdy powietrze morowe, nę-
dza, miecz i inne klęski trzy przeszło miljony ludzi, prze-
ważnie mieszkańców miast, sprzątnęły, większość szkółek
upaść musiała... Powoli jednakże, aż do panowania królów
z domu saskiego zaczęły się szkółki po miastach i miastecz-
kach odradzać i rozmnażać tak, iż około 1730 r. nie było
w Koronie i W. K. Litewskiem mieściny, zwłaszcza królew-
skiej i duchownej, w którejby się szkółka nie znajdowała;
miały je także niektóre wsie większe z kościołami para-
fjalnymi"ł).

Słowa historyka potwierdzają postanowienia kapituły
wileńskiej, obowiązującej członków swych, by w zrujnowa-
nych swych dobrach przez Rosjan i Szwedów odbudowywali
kościoły i szkółki. Potwierdzają to i wizyty kościołów para-
fjalnych i szkółek, nakazane przez biskupów wileńskich
Aleksandra Sapiehę i Brzostowskiego od r. 1668. Szkoda
wielka, że kompletu tych wizyt nie posiadamy; kryją się
gdzieś one w ręku zbieraczy albo w archiwach bibljotecz-
nych i parafjalnych, które ocalały od pożarów i rabunków.

Opisanie szkółek parafjalnych w wizytach djecezal-
nych spotykamy po raz pierwszy w wizycie kościołów za
biskupa Abrahama Wojny 1638 r. i biskupa Jerzego Tysz-
kiewicza z 1653—4 г., jak np. w Repli, Brzostowicy, Mści-
bowie, Derewnie, Słucku, Świrze i innych; potem w wizycie
sufraganą białor. Słupskiego, o której wspominaliśmy wy-
żej. Następnie w r. 1669, w wizycie, odbytej przez prałata
Źuchorskiego w dekanacie kowieńskim, ołwickim i simneń-

•) T. I, etr. 334.
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skim. Wizytator o kowieńskiej szkółce przy kościele Św.
Ap. Piotra i Pawła mówi: „Budynek przylega do muru cmen-
tarnego, z drzevya foremnie zbudowany, podzielony na dwie
części: w jednej uczą się dzieci czytać, pisać i początków
gramatyki, — w drugiej mieszka bakałarz i za przepierze-
niem służba. Rektorem (nauczycielem) szkoły jest p. Obrycki,
zdatny do służby kościelnej i nauczania dzieci. Ponieważ
zauważono niedbalstwo w nauczaniu dzieci ze strony tego
rektora, dano mu nełeżyte napomnienie, i na przyszłość na-
leży go śledzić". Na prowincji wizyta wykazuje tylko kilka
szkół, z których, jako wzorową, zaleca w Łozdziejach; uczy-
ło się w niej 20 uczniów. Gdzie szkół nie było, wizytator
nastaje na proboszczów, by je jako „utile Dei negotium"—
zbożne dzieło — zaprowadzali. W Stokliszkach niegdyś była
szkoła; proszą parafjanirt wizytatora, by przyśpieszył otwar-
cie nowej dla młodzieży, gdzieby uczono ją czytać, pisać
i śpiewu, bo już starzy zapominają śpiewu chóralnego; w Fi-
lipowie mieszcanie obiecują sami wznieść szkołę, dawniejsza
bowiem spaliła się; — w Puniach ze starości upadła i t . d.1).

Podobneż wizyty były układane z uwzględnieniem szkó-
łek parafjalnych i przez biskupa Brzostowskiego, jak to
można wnioskować z wizyty dekanatu olwickiego, odbytej
w r. 1700. Brzostowski nie poprzestał na wizytach, ale w
roku 1710 ogłosił list pasterski, w którym między innemi
rozporządzeniami zaleca proboszczom, by jaknajprędzej sta-
rali się nająć zdolnych bakałarzów dla uczenia dzieci, oraz
by urządzali szkółki parafjalne, gdzie tak nowych niema:
„Curent parochi quam primum habere Baccalaureos idoneos
pro instructione puerorum in literis addiscendis; scholas, si
non sunt erigant3).

To był początek, który później pod kierownictwem Ko-
misji Edukacyjnej na rozkaz biskupa Massalskiego wyko-
nany został najściślej w latach 1781 i 1782, z wykazem licz-
by uczniów, według stanu, z jakiego pochodzili. Jakby za
uderzeniem różdżki czarodziejskiej, widzimy szkółki para-
fjalne, w tych latach wszędzie istniejące; z następnych lat
wizyty już są niekompletne, a w nich ledwo wzmianki o szkół-
kach; wielu nie spotykamy. Straszna klęska krajowa odbiła

J) Tytuł wizyty: Processus visitationis generalia trium decanatuum
Caunenais, Siemnensis et Olwitensis — z poloconiom urzqdowem biskupa
Aleksandra na Maciojowie Sapiehy, danom Benedyktowi Żuchorskiemu ka-
nonikowi wileńskiemu, dnia 10 paidz. 1608 r. Innych dokanatów nie dało
sio. dotychczas wynaleźć. Wizyty biskupów Wojny i Tyszklowicza w wileń.
bibljotece publ. sala 13, szafa 53.

a) Epistola pastoralis. Irapressa Vilnao, Typis, Uniwersitatis Soc.
Josu 1710 — w dodatku wykaa szkół dekanatu olwickiego (w końcu ni-
niejszego artykułu).
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siQ i na szkółkach; spotyka zię wzmianki: w czasie rozru-
chów krajowych szkółka upadła, zgorzała j t. p.

Ciekawe szczegóły, wyjaśniające warunki i stan szkół-
ki parafjalnej ówczesnej, czytamy w wizycie kościoła Ej-
szyskiego z r. 1788. Po opisaniu domu szkolnego, zbudowa-
nego przy cmentarzu według „Rozkazu" rozumie się Komi-
sji Edukacyjnej, chociaż „nie tym abrysem", ale wygodnego
na naukę dzieci, proboszcz opisuje następnie „dyrektora"
i stan szkółki temi słowy: „Dyrektor nazywa się Kazimierz
Dymgayło z Księstwa Żmuyskiego, stanu Szlacheckiego.
Piąty rok, jak Szkołę Parafjalną uczy przy Kościele. Pobożny.
Obyczajny. Konstrukcję zna dobrze Łacińską. Charakter nie
bardzo ma dobry, jak Dzieciom Pierwiastkowym na Tabli-
cach może uformować. Pensyą w Zimie przez kilka miesięcy
od Plebana bierze y Ordynarya na Stół. Parafianie od Dzieci
nie płacą у Stołu nie dają. Szkoły Parafialne od Ś-o Marcina
rozpoczynają się, kiedy Dzieci od Robot у Pastwiska Bydełka
bywają Wolni; a kończą się Szkoły*około Ś-o Jerzego, jak
ciepło na Wiosnę rozpoczyna się.

Dyrektor inszey funkcyi у Zabawy nie ma, prócz pilnowa-
nia у uczenia Dzieci. Uczą się Dzieci Pierwiastkowych Nauk,
Pacierzy, Katechizmu, Czytać, Pisać, Liczby, a insi Kon-
strukcyi Łacińskiey, na Listach czytać, Listy układać etc. etc.

Poddaństwa Dzieci nie posyłają do Szkoły, raz że Pano-
wie bronią tego, gdyby wyuczywszy się czytać у pisać nie
uciekali od Panów na Wolność gdzie; powtórnie z przyczyny
Rodziców ubogich, uciemiężonych, którzy sami głód cierpią,
iedynoctwo, w chatach niema komu zostać, dla Ciężkich
Pańszczyzn, (do) pilnowania Ognia w,Domach.

Dzieci czasu uczenia się do Żadnych inszych usług
у robót nie bywaią odrywani, prócz do mszy służenia y na
Insze Nabożeństwa. Dzieci uczyło się 20. Y prostey Kondy-
cyi, z miasteczka, Wolnych Ludzi y z wiosek Królewskich
Starościńskich 20. Niektórzy początki pobrawszy powynosili
się do Szkół Powiatowych. Drudzy nauczywszy się Czytać,
Pisać, do Mszy służyć, znowu w domu przy pracach у Rol-
nictwie poosiadali, Dyrektor powolny, Rygoru Wielkiego nad
dziećmi nie zażywa".

Wilno zapełnione było szkółkami parafjalneini i kla-
sztornemi, o których wzmianki są porozrzucane po wizy-
tach — nieregularnych, co prawda, w Dziejach Towarzystwa
Dobroczynności wileńskiej i w kronikach m. Wilna, któro
nam się udało zebrać, bez wykazu jednak uczniów, bo tego
niezawsze spotykaliśmy ślady. Dopiero po przejściu chwil
zamieszek wstrząsających podstawy bytu narodowego kiedy
równowaga umysłowa zaczęła wracać na początku XIX stu-
lecia, biskup wileński, wielki miłośnik oświaty ludu, sam
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pracujący na tej niwie wydawania podręczników elementar-
nych i dziełek ludowych, nawołujący duchowieństwo do
współudziału, wydaje rozporządzenie wskrzeszania i upo-
rządkowywania szkółek parafjalnych i klasztornych. Wsku-
tek tego posiadamy bardzo cenne wiadomości o liczbie szkó-
łek parafjalnych i klasztornych z wykazem uczniów z roku
1804 i 1805.

Głównymi jednak kierownikami i opiekunami szkółek
parafjalnych byli proboszczowie i zakonnicy. Oni to, jak
ks. Szantyr, prałat mohylowski, założyciel szkółek w Pińsku
i Kopylu, składali większe, lub mniejsze fundusze na utrzy-
manie tych szkółek, poświęcali pracę swoją na nauczanie
dziatek, albo dozorowanie nauki, udzielanej przez organistów
i zakrystjanów; bo jakkolwiek są liczne i poważne fundusze
możnych obywateli, liczniejsze jednak, choć krótkie spoty-
kamy uwagi, iż szkółkę sam pleban utrzymuje, albo pleban
uczy, lub też kosztem plebana uczy dyrektor, organista, za-
krystjan. Była to najczęściej praca mrówcza, cicha, ukryta
gdzieś w wiejskim zakątku, nic nie kosztująca ubogich ro-
dziców; ale praca owocna, podtrzymująca święte iskierki
światła, w dawnej przeszłości wznieconego 1).

Ofiarność ta i poświęcenie duchowieństwa nietylko wy-
nikały ze szlachetnego poczucia obowiązku swego względem
oświecania maluczkich; ale się potęgowała i wzmacniała się
wolą sterników djecezji wileńskiej, biskupów wileńskich,
którym najbliżej na sercu leżała oświata ludu, zaczynając
od Wassiłły, aż do biskupa Jana-Nepomucena Kossakowskiego,
a w tym szeregu świecą olbrzymie postacie; Macieja z Trok,
Jana z Książąt Lit., Wojciecha i Jerzego Radziwiłła, Prota-
sewicza, Białłozora, Brzostowskiego, Zienkowicza, Massal-
skiegó i wielu innych biskupów i dostojników. Niestety,
wpływ ten zbawienny biskupów djecezjalnych przerwany
został ustawicznem prawie sieroctwem djecezji po śmierci
biskupa Kossakowskiego w roku 1808. Od tego czasu
rządzą djecezją prałaci, mianowani przez metropolitów Ćie-
ciszowskiego i Siestrzeńcewicza aż do roku 1828, w którym
objął rządy djecezji Kłągiewicz, wyniesiony dopiero w roku
1889 na biskupstwo wileńskie i zmarły w roku 1841. W tym
okresie uniwersytet wileński do czasu swego zwinięcia roz-
ciągał troskliwą opiekę nad szkółkami parafjalnemi. Z jego
ramienia naznaczani byli opiekunowie, dozorcy i wizytato-
rowie szkółek parafjalnych, którzy zwracają baczną uwagę

l) Niotylko w naszej djecezji, ©bok uniwersytetu, ale i w łuckiej
i kamienieckioj djceozji, zależnych od tegoż uniwersytetu, pod wzglądem
oSwiaty, biskupi, kapłani i obywatolstwo żywy brali udział w rozpowszech-
nianiu esskólek parafjalnych. Ob. Daej© Dobrocz. K. I, str. 489.



— 280 —

na stan ich, wnikają w potrzeby, wskazują programy oraz
środki postępu i rozwoju tych szkółek ').

Pierwotny program szkółek parafjalnych, przynajmniej
większych, został rozszerzony i zastosowany do potrzeb
ludności wiejskiej. Do nauki przeto katechizmu, czytania,
pisania po polsku i po łacinie, oraz początków arytmetyki
dodano: historję starego testamentu, naukę chrześcijańską
według Bellarmina, gieografję, arytmetykę do reguły trzech
włącznie, gospodarstwo wiejskie, ogrodnictwo, budownictwo,
rysunki i t. p. Szkółki te dzielono na 2 i 3 klasy; liczba
uczni ciągle wzrastała. Obywatelstwo i duchowieństwo dzielną
daje pomoc w utrzymywaniu tych szkółek, jak Chreptowicz
w Szczorsach2) i Wiszniewie, Tyszkiewiczowie w Wołoży-
nie, Pociej w Stolinie, Twardowski w Weleśnicy, ks. Szan-
tyr, prał. mohyl. w Słucku, Kopylu i w Mielejczycach, Bra-
niccy w Białymstoku, ks. Czartoryski i wielu innych, któ-
rych imiona zapisane są w Dziejach Dobroczynności Wileń.,
w wizytach uniwersyteckich i kościelnych. Zapewne były
wyjątki w obywatelstwie, obawiające się nauki chłopa, by
im się nie wymknął z poddaństwa, — byli i rodzice nie-
chętni ku szkole, o ile że dzieci w domu potrzebne były do
usług, no, ale gdzież nie bywa wyjątków?3).

Obok szkółek typu dawnego i zaprowadzonych przez
uniwersytet od roku 1814 zaczęto zaprowadzać na Litwie
szkoły Lankastra. Nazwa tych szkół pochodziła od twórcy
ich tegoż imienia Anglika, który w końcu XVIII i na po-
czątku XIX wieku za przykładem swego ziomka, Bella, za-
czął zakładać szkoły elementarne wzajemnego nauczania
przez uczniów, pod kierownictwem jednego nauczyciela na
całą szkołę, choćby na tysiąc dzieci. Uczniowie w tych szkołach
podzieleni byli na wydziały, stosownie do stopnia pasiada-
nej nauki. Każdy wydział imał swego starszego ucznia;
uczniowie wyższych wydziałów byli przewodniczącymi dla
niższych. Jeżeli uczeń źle odpowiadał, poprawiał go nie prze-
wodniczący, ale kolega po nim następujący, i zajmował po-
tem miejsce niefortunnego kolegi. Zajęcia odbywały się na
komendę. Zamiast książek i elementarzy, używano tablic
ściennych, a zamiast piór i papieru — piasku i tabliczek
łupkowych.

Szczegółowy opis takiej szkółki w Weleśnicy podaje
Piotr Chruckj, Mag. filoz., zastępca dozorcy honor, szkół po-
wiatu pińskiego. Szkołę otworzono w r. 1819, na początku

') Ob. Bieliński Uniwers. Wileńsk t. III, str. 93.
") Szkoła Szczorszoweka, założona około 1790 r. kosztem Joachima

Cbreptowicssa; w r. 1821 miała 203 uczniów. Dzieje dóbr. R. II, str. 832.
') Ob. Józefa Twardowskiogo wissytq gionorulną, etr. 25,
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było uczniów 22 z włości weleśnickiej od 8—12 lat wieku,
dzieci rodziców „mających mniej przeciwnych względem
nauk uprzedzeń", założona przez p. Józefa Twardowskiego
do uczenia „sposobem wzajemnym" (t. j . metodą Lankastra).
Uczą się czytać po polsku z elementarzy wileńskich, kate-
chizmu, nauki chrześcijańskiej Bellarmina, nauki obyczajo-
wej z elementarzy dla szkół parafjalnych. Do pisania uży-
wano w dwuch ławkach piasku, w trzeciej, czyli ostatniej,
papieru oraz wzorów Miżutowicza. Dla postępujących dano
księgę: „Nauka czytania i pisania dla szkół Księstwa War-
szawskiego".

Fundator zastrzegł najmocniej, ażeby żadnej kary cie-
lesnej, ani grubszego nawet łajania nie używano i aby. za
karę stosowano tylko usuwanie od lekcji w razie niepil-
ności, a jeśliby ona była ciągłą, pogrożenie i oddalenie ze
szkoły. Środek ten, narazie lekceważony przez dzieci, potem
okazał się bardzo skutecznym, bo dzieci obawiały się wyda-
lenia ze szkoły... Uczniowie przychodzą do szkoły o godzi-
nie 9; jeden z uczniów z kolei, nie wyłączając nikogo za-
miata szkołę, oczyszcza z kurzu stoły i sprzęty. Poczem
klękają, jeden z uczniów mówi Ojcze nasz, Zdrowaś Marja,
Wierzę w Boga Ojca i Dziesięcioro Bożego Przykazania,
a dzieci za nim powtarzają; oprócz tego nauczyciel czyta
krótką modlitwę, Którą także dzieci powtarzają. O godz. pół do
10-ej zaczyna się czytanie i pisanie, zgłoskowanie i czytanie
po wierzchu. Od godziny li1/* nauka obyczajowa z elemen-
tarzy; od 12—1 czas wolny; od 1—2 powtórzenie czytania
i pisania; od 2—3 nauka chrześcijańska; od 3—3V2 czytanie
rozdziału Pisma Św.; od 33/4— 4 śpiewanie pieśni nabożnych,—
poczem nauki kończą się modlitwą i pacierzem, jak się
rozpoczynały. Jeden z uczniów układa sprzęty, zamiata szkołę;
wszyscy rozchodzą się. Nauczyciel śledzi nadto, czy ucznio-
wie umyci przychodzą do szkoły, — nie umytym każe się
umyć; uważa na postępy i pilność uczniów i zdaje raporty
fundatorom co miesiąc. Ustawa, podpisana przez Twardow-
skiego1)» zawieszona była w szkole. Wzorowym uczniom
rozdawano nagrody w książkach i obrazkach. Liczba uczniów
wynosiła w r. 1820 osób 32, między którymi było 25 wło-
ścian, 6 szlachty i i mieszczanin.

Przy szkole była bibljoteczka, w której się znajdowały
następujące dzieła, ofiarowane przez założyciela: Zasady

l) Szczegóły o życiu Józefa Twardowekiogo, ob. Biolińeki Uniwersy-
tet Wileński, t. III, str. 56 i Encyklop. Powsjsech. Orgielbr. t. 20; oraz mo-
nografja p. t. Józefa Twardowsldogo wizyta jenoralna eskół i zakładów
edukacyjnych w gubernji mińskiej, odbyta w r. 1819, wydana w Krakowie
nakładom Akademji Umiejijtaolci 1903 r.

36
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edukacji... podług Niemejera; Wykład metody Pestalozziego;
Wykład wzajemnego uczenia; Powinność nauczyciela szkół
parafjalnych; Przepisy dla nauczycieli, dających naukę po-
czątkowego czytania; Elementarz dla szkół parafjalnych by-
łej Komisji Edukacyjnej; Nauka początkowego czytania i ra-
chunków; Pan Maciej z Jędrychowa, drelicharz jarmarkowy;
Katechizm historyczny Pleurego; Nowy testament Golań-
skiego; Katechizm, drukowany w Łowiczu; Biblja Wujka;
Kazania ks. Karpowicza i Kalińskiego; Obowiązki chrześci-
janina przez Legowicza; Ogrody północne Strumiłły; Przy-
jaciel gospodarzy Poinsota; Porządek robót miesięcznych
ogrodnika; Zabawa ogrodnicza; O owocach; Gospodarz do
skonały; Apteczka końska ks. Pietraszkiewicza; Sposób rato-
wania nagłą śmiercią uderzonych przez Kinkla; 0 ważniej-
szych zarazach bydła; Technologja Funke'go; Gieografja po-
czątkowa; Giegrafja ogólna. Dla nauczyciela były wypisane
pisma perjodyczne: Kurjer Litewski; Dziennik Wileński; Izyda
Polska i Dzieje Dobroczynności Wileń., nadto dzieła ks. Kluka:
0 rzeczach kopalnych; Opisanie zwierząt domowych i kra-
jowych; Dykcjonarz roślinny; Ustawa Komisji Edukacyjnej
1 Uniwersytetu Wileńskiego; Podróże do Francji, Anglji
i Włoch; Botanika stosowana ks. Jundziłła i t. p.1).

Jak widzimy, zasobna i treściwa była bibljoteka szkółki
elementarnej weleśnickiej; na tę modłę urządzały się i inne
szkółki, w których większy lub mniejszy zakres nauk ele-
mentarnych zależał od funduszów, nauczyciela i liczby lat,
wyznaczonych dla wykształcenia wiejskiego ucznia. Jan
Chodźko, honorowy dozorca szkół w powiecie dzisienskim,
w r. 1819 zakreśla kurs 4-letni dla szkółek parafjalnych
według następującego programu: Rok 1. Początki nauki religji:
0 obowiązkach chrześcijanina i wykład 10 przykazań Bożych.
Z nauki moralnej: obowiązki dzieci względem rodziców, go-
spodarza względem czeladzi i wzajemnie. Z nauki czytania
1 pisania: poznanie zgłosek i składanie. Z arytmetyki: pisanie
liczb i liczenie. Rok 2. Nauki religji: dokończenies). Nauki
moralnej: ciąg dalszy aż do wykładu o użyteczności stanu
rolniczego. Z nauki czytania i pisania: wprawa rozmaitego
czytania, formowanie charakteru ręki. Z arytmetyki: dodawa-
nie i odejmowanie liczb prostych. Z ogrodnictwa: o drzewach
owocowych i chmielnikach. Rok 3. Z nauki moralnej: ciąg
dalszy—o użyteczności stanu rolniczego, aż do prawa włas-

•) Ob. Dzieje Dobroczynności. Rocznik I, str. 329—344.
! ) Cenzor uniwersytecki słuszna, robi uwago, o niewłaściwości urwa-

nia w 2 roku nauki katechizmowej, kiedy moralną rozkłada sit} na 4 lata.
Bez znajomości zasad nauka moralna jost próżna i na niczera nie oparta.
Ob. 1. с etr. 322.
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ności. Z nauki pisania: formowanie charakteru przez pisanie
przykładów moralnych z własnych wyobrażeń. Ż arytmetyki:
mnożenie i dzielenie liczb prostych. Z ogrodnictwa: dokoń-
czenie tej nauki (t. j . o sadzeniu kartofli i konserwowaniu
owoców, o sadzeniu i utrzymywaniu żywych płotów). Z rol-
nictwa: o celniejszych narzędziach rolniczych, o gatunkach
ziemi i sposobie jej poprawy, o zasiewaniu lasów i łąk, o ho-
dowli koni i bydła, o pielęgnowaniu pszczół. Z budownictwa:
o stawianiu trwałych wiejskich domów, o czasie do wycina-
nia drzewa i rozmaitem jego użyciu, o miejscu zdatncm do
zabudowania. Rok 4. Z nauki moralnej: dokończenie. Wzory
pisania z tejże nauki i spostrzeżeń ogrodniczych i rolnych.
Z arytmetyki: dokończenie. Z budoxunictwa: dokończenie. Z tech-
nologji: o bieleniu płótna i farbowaniu nici wełnianych i lnia-
nych.

Taki to program zalecany był przez dozorców szkółek
parafjalnych; takim on był w szkółkach większych na po-
czątku zeszłego stulecia; Porównawszy go z programami
dzisiejszymi tychże szkółek, ujrzymy, że szkółki pod wzglę-
dem praktycznej oświaty ludowej cofnięto o lat sto, o cały
wiek. Dziś zewsząd się podnoszą głosy o zreformowanie
programu szkółek ludowych, o dodanie do uczenia religji,
czytania, pisania i arytmetyki, — nauk praktycznych, jak
ogrodnictwo i rolnictwo; myśmy to mieli, i zapewne wieko-
wa praca postawiłaby te szkółki na najwyższym stopniu
rozwoju.

Nie poprzestawali kierownicy szkół parafjalnych na rze-
czowem zalecaniu nauk elementarnych ludności i dzieciom
wiejskim; owszem używali różnych fortelów, by zwrócić uwa-
gę na potrzebę nauki ludu wiejskiego w tych miejscowo-
ściach, gdzie się dawało postrzegać lenistwo i ospałość pod
tym względem. Nauczyciel szkoły Chlewiszczańskiej, w pow.
brzeskim, jak powiadają Dzieje Dobroczynności, wysyłał po
kilkunastu chłopów ze swej szkoły, dobrze już wyuczonych
czytać i śpiewać, do przyległych wiosek. Ci przybywszy do
której z nich, stawali na środku ulicy, rozwijali czerwoną
chorągiew, na której było wyrażone jasno — żółte słońce
w promieniach z nadpisem: „Rozpędza ciemności". Dzwonili
w dzwonki, grali na piszczałkach i bili w bębenek, śpiewa-
jąc różne wesołe piosenki1). Na odgłos śpiewania i bębnienia

') Jodną piosenko, przytaczają Dzieje Dóbr. R. I, str. 145. Początek
jej nastqpny: Powiedźcie- cni gospodarze, dalii wam Bóg dziatki w darze?
Niech sio, г nami poznają; poco przyszli? spytają. Wynidźoio, dziatki, pro-
simy, wiedzcie, że was nie wzgardzimy; chodź biednych, odartych, nie-
śmiałych, choć ciemnych i małych. I my wara podobni byli, gdyśmy do
szkół nie chodzili. DzW lepiej wyglądamy, wiqeej rozumu mamy. Wiemy,
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lud hurmem się cisnął do tego studenckiego werbunku.
Dzieci wiejskie słuchały ze skwapliwością, ośmielały się,
wchodziły w rozmowę, później wdawały się w gry różne,
a szczególniej w piłkę, wreszcie brały dowód przyjęcia do
szkoły, t. j . bilet, na złoconym papierze pisany. Zdarzało się,
iż gromady dzieci wsi przyległych same przybiegały do
Chlewiszcz, bez wiedzy nawet rodziców. Nadto śpiewanie
uczniów w kościele mszy łacińskiego i ruskiego obrządku,
odpowiadanie przez uczniów katechizmu, opowiadanie hi-
storji z Pisma Św. całe wsie okoliczne wzruszały do odda-
wania dziatek do szkoły.

Szkółkę typu Lancastra pierwszy wprowadził w Wilnie
rektor Uniwersytetu Malewski, zmieniając program w pa-
rafjalnej szkółce świętojańskiej. Za jego przykładem w roku
1819 poszła Dobroczynność wileńska, otwierając dla ubogiej
i bezdomnej dziatwy nietylko podwoje do nauki, ale i do
przytułku; liczba dzieci, kształcących się w tej szkółce,
z czasem dochodziła do 400. Za przykładem Wilna po-
szły i większe szkółki parafjalne na prowincji, mianowi-
cie w miastach powiatowych. Z przytoczonych tu wiado-
mości kościelnych czytelnik może sobie wyrobić pojęcie o ru-
chu szkolnym na Litwie od początku XVIII stulecia aż do
r. 1830. Zwinięcie uniwersytetu w r. 1832 pozbawiło większe
szkółki parafjalne bezpośrednich swych kierowników, a rok
1863 położył kres szkółkom parafjalnym dawnego typu.
Z uwłaszczeniem włościan zaczęto zakładać szkółki gminne
z wykładem rosyjskim, nawet pacierza, katechizmu i historji
świętej; język polski został wykluczony. Lud, chcąc mieć
dzieci, umiejące modlić się na książce w kościele i sam przy-
wiązany do tych modłów i śpiewów, zaczął uczyć dzieci po
domach.

Podając niżej wykaz szkółek parafjalnych, zastrzedz
się musimy co do ich prawidłowości i znaczenia. Wiadomości
z czasów Massalskiego 1781 i 1782 roku są wyczerpujące
z wykazaniem uczni według stanu i ludności parafjan. Pod
względem liczby ludności wogóle z zestawienia wizyt z roku
1781 i 1782 wykaz widzi się prawidłowym, — w kilku jed-
nak parafjach znacznie się nie zgadzający, albo i wcale nie po-
dany, np. w grodzieńskiej parafji farnej; obok jednak znaj-
duje się wykaz dzieci, ochrzczonych w tym roku, i osób
zmarłych, z czego można wnioskować o przypuszczalnej licz-
bie parafjan. Nierówność zapisu ludności w innych parafjach

co było przód laty, gdzie król jaki, krajo, światy, napisać, zrachować, przo-
czytać, pomówić, zaśpiewać, przywitać.., i t. d. Spiowano ją na nutą ko-
ltjdy: Powiedzcie, pasterze mili..
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zapewne zależała od niepodania ścisłej liczby poddanych
przez ich obywateli i dziedziców, ale i nieścisłości ze strony
spisujących te dane. Ale to są wypadki bardzo nieliczne,—
dlategośmy podali wykaz parafjan z tych lat, mianowicie z
roku 1781 i 1782, opierając się ściśle na wiadomości i nie
licząc noworodków, ochrzczonych w tym roku, a tylko z licz-
by ich wnioskowaliśmy o przypuszczalnej liczbie parafjan,
gdzie jej nie znaleźliśmy, kładąc mniejwięcej 30 na tysiąc.

Druga rzecz, godna uwagi w ocenianiu tych wizyt, jest
ta, że nie są one podane w szeregu lat po sobie następują-
cych, ale w pewnych odstępach czasu, mianowicie r. 1781
i 1782, potem 1804 i 1805, a w końcu 1828, gdyż w tych la-
tach tylko spotykamy wizyty, wyczerpujące i obejmujące
całą djecezję; w wizytach jednak z r. 1828 spotyka się brak
niektórych kościołów, — dlategośmy uzupełniali go wyka-
zem szkół z wizyt lat poprzednich od r. 1818 i następnych
do r. 1831, więcej mając na względzie istnienie i stan szkół
parafjalnych, niż liczbę uczni, których niezawsze podają wi-
zyty z r. 1828. Zestawiając te wizyty, spotykamy niektóre
zmiany w dekanatach i nieobecność wiadomości o niektórych
parafjach od r. 1804, a przeciwnie — w końcu mamy wizyty
dekanatu Brzeskiego, Prużańskiego, Kobryńskiego i Biel-
skiego, których nie spotykaliśmy w wizytach z r. 1781 i 1782.
Zależy to od rozgraniczenia naszej djecezji, o którem po-
wiedziano wyżej.

To przerzucanie dekanatów kresowych spowodowało za-
męt w uporządkowaniu archiwalnem wizyt kościołów, prze-
chodzących od djecezji do djecezji i uniemożliwiło ścisły wy-
kaz szkół w tym czasie.
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Wykaz szkół parafjalnych, początkowych, klasztornych i prywat-
nych według wizyt kościołów djecezji wileńskiej od roku 1781

do roku 1828.

Nazwa parafji

WILNO.

Szkoły:

Katedralna . . .

Świętojańska . .

Św. Nikodema .

Św. Stefana . .

Św. Piotra . . .

Św. Bartłomieja

Ł i U k i s k a . . . .

Św. Jerzego . .

Wszystkich Świijt.
! (Karmelicka)

Trynitarska . . .

I Misjonarska . .

Į Św. Kazimiorza .

Śnipiska . . . .
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Szkoły i uczniowie

Od roku 1785
do roku 1798

1786-1)

1796—

17Я7 byla szko-
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1797 szkolą by-
la, uczni 9.
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Uwagi, wybrane
z wizyt 1828 r.
i z innych źródeł

Za rektora Malew-
skiogo 1818 r. prze-
kształcona na szkół-
kqLankastra. Wizyta.

Szkoła z pensjonatem
PP.Maryawitok,w tej
liczbio 12 noofitok,
oprócz tego 20 «ozo-
nie niepłatnych.Wiz.

Uczni nie wykazano,
uczy dominikanin.

Wizyta.

Fundusz ks.Pilchow-
skiojjo i Tyzenhauzą
na 20 ucz. I)z. I)o-

brocz.

Uczy djakon. Wiz.

Uczy trynitarz; oprócz
toj szkoła muzyczna

. uczni R. Wiz.

') Znaki w kolumnach nałoży rozumieć w ten sposób: — oznacza brak
szkoły w tym roku; -f- i dwa przecinki „ oznaczają szkołfj iatniojąoą, w której
liczby uczni nio wykazano; 0 azkołej, w wizytach z tych lat nio wymienioną;
pasto miejsce — wizyty niema.
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Nazwsr parafji

Bernardyńska . .

Św.-Michalska

ZarzecznaBernar-
dynok . . . .

PP. Bazyljanek .

PP. Benedyktynek

PP. Wizytek . .

Bosaków Ostrobr.

Dominikańska .

Franciszkańska .

Dzieciątka Jezus

Dobroczynna *) .

' Karmelici Bosi za
I W i l j ą . . . .
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Szkoły i uczniowie

Od roku 1785
do roku 1798

1798 uczni 12.

1798 uczenie 4.

1797 uczni 2.

1798.uczonic 6.

1793 uczenie 3.

1708 uczni 2 na

trzymaniu.

1798 szkoła pu-
bliczna, nowi-
cjatu ucząprof.

1798 uczni 100.

1798 uczeń 1.

- Иo
CO

65

22

6

12

6

5

15

5

0

0

я

Į 
i 

18
05

 
|

63

22

n

12

2

5

9

5

0

0

0

Į 
B

ok
 1

82
8 

|

69

39

5

47

41

—

—

H

12!)

145

Uwagi, wybrano
z wizyt 1828 r.
i z innych źródeł

Uczy kleryk. Wiz.

Pensjon. Panien. Wiz.

Sieroty, utrzymywa-
ne przez PP. Bor-

nardynki. Wiz.

Pension .Panien w tej
liczbie 3S niepłat-

nych. Wiz.

Pensja 3 klasowa, i
Wiz.

Uczy franciszkanin.
Wiz, i

Chłopców 34 idziew-
czynok 95. Wiz.

W tejliczbio78chlop-!
ców 167 dziowczynek;;
przychodzących z
miasta 13 chłopców i
i 15 dziowcz.; reszta
na koszcio zakładu.

Wiz.

') Od roku 1819 przekształcona na szkoh) Lankastra; w pierwszym roku
było w nioj uczni 185 — 90 chłopców i 95 dziowczynok; w roku następnym liczba
uczni wzrosła do 231; z nich tylko 49 przychodziło z miasta, a reszta była na
utrzymaniu Towarzystwa Dobroczynności. Dziojo Dobroczynności. Rok Ił. •

s) Wizyta kościołów i szkół wileńskich z roku 1828 znajdujo sie. w Bibljo-
teco Publicznej, Sala B, szafa 53, № 1. Tamże pod 3v§№ naatqpnymi, do M 1378,
przechowują aiq wizyty, spisy, kopjc dokumentów prawio wszystkich kościołów
djoce»ji wileńskiej, praoważnie z XVIII wieku. Wszystkio są spisane w wydaw-
nictwie pod tytułem: Omicsmi^ рукописного отдЪлоиш Вилеиской Публичной
Виблштоки. Выпуск!, ПорныМ. Внльиа 1895 года. Типография Сыркина. Na-
вЦрпо zeszyty tego wydawnictwa wykazują cenne materjały do dziejów kościoła
katolickiego w djeeeqi wileńskiej, znajdująco sio, w tejże bibljotece.
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Pensje żeńskie prywatne początkowe w Wilnie 1828 roku według
wizyty ks. Józefa Bohdanowicza, misjonarza.

1. Pensja Abrowej, 3 klasowa przy zaułku Bernardyńskim . ,

2. Dejblów, 3 klasowa, przy kościclo sw. Jerzego

3. Łabowskich, 3 klasowa, przy zborze kalwińskim za Trocką

bramą

4. Malinowskiego, przy ulicy Subocz

5. Stachowskiej, przy ulicy Ostrobramskiej w domu Gieca . .

6. Kruhelskiej, przy zaułku Policyjnym w domu Niemałow-

skiego

7. Jozierzych, przy zaułku Policyjnym w domu Giejslera . . .

8. Hermanów, przy ulicy Niemieckiej — 2 klasowa . . . . .

9. Hausztejnów, naprzeciw seminarjum głównego (augustjań-
skiego klasztoru) , . . . .

Liczba
uczennic

21

24

18

25

8

17

25

24

22

Nazwa parafji

Dek. Wileński.

MeJBzagoła . . .

Niemenczyn . .

Korkożyszki . .

Ławaryezki . . .

Rukojnie . . . .

Podbrzozie . . .

Cudzeniszki . .

v*

о~

К
2502

4020

1874

3735

3429

R64

4875
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n

w г. 1782

„
5
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И

9

n

m

»

15

20

H

1

Szkoły i uczniowie

Od roku 1785

do roku 1898

1704 szkoła
zgorzała, plob.
utrzymuje 12

uczni.

1798+

1"8H uczni 20.

1790-

1790—1798

1798 uczni 8.

17»Hs»kolni!go-

U

10

-

—

...

6

i 
18

05

—

10

—

—

, :

0

K
ok

 
18

28

—

—

—

20

3

—

Uwagi, wybrane
z wizyt 1828 r.
i z innych źródeł

Uniwersytet niedo-
etarraa funduszu-W. 1

Uczy organista. Wiz.

Zimą witjcej bywa,W.
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Szkoły i uczniowie

•S Od roku 1785
do roku 1798

Uwagi, wybrane
z wizyt 1823 r.
i z innych źródeł

Muśniki . . . .

Upniki

Janiszki . . . .

Bolniki

Żmujdki . . . .

Widzieniszki . .

Skiemiany . . .

Giełwany . . . .

Czabiszki . . . .

Dek. Oszmiański.

Oszmiana . . . .

„ dominikańska

Żuprany . . . •

Soły . . . . . .

Ostrowiec . . .

Gudohajo . . . .

Worniany . . .

Gierwiaty . . .

Daniuszew . . .

Holszany . . . .

Krowo

Łosk

Trąby

2293

2341

1828

1873

1145

2706

2355

2407

1220

5609

2668

2305

3351

1967

2312

1307

1466

40-16
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2237

v r. 1781

»

я

8

3

11

6

10

V

10

i i

»

3

2

1

tl

n

3

2

8

4

n

18

2

12

»

6

я

Л

3

71

I)

T

4

»

T

10

2

3

19

8

15

V

n

n

7
ty

r.

r

7

»

r

-w r. 1782

j»

8

8

0

n

4

3

1°

4

8

Л

8

r

2

ч

я

(

-

II

u

n

1

я

7

4

r,

n

9

H

7

n

v

8

n

tl

n

11

4

7i

6

2

6

12

14

Y)

b

4

•''

(i

;j

1798 pleban u-
trzymuje 4.

1798—

0

1796-j-wkla-
sztorzollucz.

1798 szkoła zgo-
rzała, dyrektor
utrzymuje się.

1797 i1798-f
uczni 10.

1798—

1798-f-

1707—szkoła
była ucz. 4

1798+

1798 —

1798-

17!»H иск. 12.

10

Kilku chłopców uczy-
organista. Wizyta.

Zimową porą uczy
zakrystjan. Wizyta.

Franciszkanie uczą
niewielu ubogich
chłopców. Wizyta.

Organista uczy w
szpitalu. Wizyta.

Szkoła jest (uczni
nie wykazano). Wiz.

Uczą po domach. W

Dominikanie utrzy-
mują dyrektora. W,

Kima" bywa wi»iooj.
Szkota Lankaxtra he/,
praktyki, brak ocho
czoj i zdatnuj młodzi.

Wizyta.
Rodzice uc7.ii po do

mach. wiz.

Sukoły pnblicano w
Koninach. Wiś.

Ob. Dodatki.

Uczy plabnn. Wiss.
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Nazwa parafji

Postawy . . . .

Zadziew . . . .

Miadzioł . . . .

Miadzioł Stary .

Krzywicze» . . .

Kościeniowicze .

Kurzeniec . . .

Kluszczany . . .

Konstantynow .

Kiemieliszki . . .

Dek. Braslawski.

i Brasław . . . .

1 Sołoki

j Dukszty filja . .

Jez iorosy . . . .

i Smołwy . . . .

Dawgiel iszki . .

i Dryświa ty . . .

I k a M . . . .

Pohośc':

. H

L
ud

no
ść

w
 r

ok
u 

17
S

1986

3053

1467

616

0

1416

585

0

0

0

2640

5077

2446

1302

5459

4892

4915
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Szkoły i uczniowie

Od roku 1785
do roku 1798

1796 — zakry-
stjan uczy; za-
lecono franci-

szkanom.

1796-

1796—uczył or-
ganista, od 6 do

20 ucz.

1796 uczą 8 chł.

1796 szkoła jest

1796 pleban
obowiązał sie.

uczyć.

1798 szkoły nie
wspomniano.

1 7 9 8 -

1798 uczą po
wsiach dyrek-
torzy kosztem

gospodarzy.

1798 uczni 10.

1800 uczy sie.
5 chłopców.
0

1796 ucz. 6
1798-

1798 organista
uczy 6 chł.

1700 ucz. U.

I796szkołabyla

1796 Mtkoia by-
ła, uczyło eią 6

HI
o
CD

u

—

—

-

—

—

3
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10

—

—

Į 
i 

18
05

 
|

-

—
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—

_

—
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ok

 1
82
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|

-

0

—

-

-

—

—

—

10

—

-

—

—-

-

Uwagi, wybrane
z wizyt 1828 r.
i z innych źródeł

Kosztem Biegan-
skioh. Wiz.

1821 roku kan. Zna-
mierowski utrzymy-
wał M uczn., podzio-
lonych na 8 klasy—
w plebani i. Dz.Dobr.

Wilen. 11.

Szkoły kanoników
regularnych od no-

kuty. Wiis.

Organista uczy. Wie.

Organista иму. WIŁ
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Nazwa parafji

Miory

Druja

Onsa

B e l m o n t y . . . .

Widzę

Twerecz

P e l i k a n y . . . .

Melegiany . . .

H e l i a n ó w . . . .

Hoduciszki . . .

Strunojcie . . .

Świejciany , . .

Zawiorze . . . .

Po8zumienio . .

K o ł t y n i a n y . . .

Połuszo . . . .

Ł y n g m i a n y . . .

Ł a b o n a r y . . . .

Kukuęiszki . . .

T a u r o g n y . . . .

Dek. Wilkomłerskl.

Wfłkomterz . . .

Sssaty . . ,

17
1

is

1527

3163

1821

0

8410

4299

1480

1645

0

4759

995

5132

0

7Ó4

669

1020

1069

1378

2392

2193

4171
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o
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6
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0
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4

0
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8

14
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16

0

16

12

13
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n

0

3

n

3

3

16

6

16
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Szkoły i uczniowie

Od roku 1785
do roku 1798

1796. uczą po
domach za

wiedzą księdza
1796 szkoła by-
ła, ucz. 10 cłu.

i 6 dziew.
1800—

1S00-

1798 uczni 15.

1796 —

1798 organista
uczy 5 clił.
0

1800 bazylianie
uczą kilku.

1798 pleban
utrzymuje.

1797 uczni nie
wykazano.

179S szkoła pa-
rafjalna jest.

0

1798 uczą po-
czątków.

1796—1798 uoz-
ni 12.

1798 uczą si<)
kosztem pleba-

na.

1798 ucz. 12.

1796 uczni 15.

1 7 9 8 -

1786 easkoia by-
la, ucz. в.

is

—

—

30

5

_

_

—

—

—

—

5

36

8

8
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1
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—

—
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C l
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—

—
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—
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6

—

:S2

0

3

—

—

—

—

6

ł i

Uwagi, wybrano
z wizyt 1828 r.
i z innych źródeł

Kolator utrzymuje.W.

Dyrektor uczy. Wiz.

Kolatorka uczy
1831 r. Wiz.

Karmelici uczą. Wiz.

Rodzice niechętni.
Jeden gospodarz
sprowadził do domu

nauczyciela. Wis.

Smfeoły wydziałowe.
Wizyta.

Wikary utrzymuje. '
Wizyta. j
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Nazwa parafji

I l sk

Żejmy . . . .

K i e j d a n y . . . .

Opitołoki . . . .

N o w e Miasto . .

Stary Poniewież .

R e m i g o l a . . . .

W o d o k l e . . . .

Rogów -. . . .

T o w i a n y . . . .

T r o u p i e

T r a s z k u n y . . .

Onikszty . . . .

Dziewałtów . . .

K o w a r s k . . . .

K u r k l e

Sicsiki

W i d z i s z k i . . . .

P o e i r y . . .

P o m p i a n y . . .

Dek. Kupiški.

Kupiszk i . . . .
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ud
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0
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1515

3480

3920
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9 Ш
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Szkoły i uczniowie

Od roku 1785

do roku 1798

1796 szkoła by-
ła, uczni 10.

1798+

1798 uczni od
8-26.

1798 ucz. 8.

1798—

1798—

1798- '

1798—

1798 szkoła by-
ła.

1798—

1798 ucz. 5.

1798+

1798—

1798+

0

1796—

1798 ucz. 4.

u

—

7

—

—

30

18

~

—

20

—

_

—

40

3

2

5

8

8

4

i 
18

05
 

|

—

7

—

10

20

18

—

—

20

—

_

—

40

3

2

15

—

8

8

4

j R
ok

 1
82

8 
|

—

28

—

-

—

-

12

—

—

-

—

40

—

-

12

—

34

30

Uwagi, wybrane
z wizyt 1828 r.
i z innych źródeł

Fundusz plebana
Grygalińskiego w r.
1820. Dzieje Dóbr.

wileń. 1823 r.

Szkoły powiatowe
pijarskie. Wiz.

Uczy zakrystjan. W.

Brak funduszu. Wiz.

Lat kilka było kilku
uczni; blizko szkoły
bernardyńskie w
Traszkunach. Wiz.

Blizko szkoły fran-
ciszkańskie (bernar-

dyńskie?). Wiz.

Toż samo. Wiz.

Szkoła powiatowa
bernardyńska. Wiz.

Brak funduszu. W.

Szkoły karmelickie.
W liczbie ucini 1

dziewczynki. W.

Szkoła Lankaetra,
wzniesiona рттлт,
Keicjcia Czartorvakie-

KO. WU.
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Nazwa parafji

Abele . . . .

Rakiszki . . . .

Hanuszyszki . .

P o n i e r a u ń . . .

Kwotki

P o p i e l e . . . .

Birże

P o d b i r ż e . . . .

Poswol

Kryniczyn . . .

W o b o l n i k i . . .

Subocz

Skopiszki . . . .

Skopiszki D o m i -
n i k a ń s k i e . . .

Komaje . . . .

Świadośe . . . .

W i ż u n y . . . .

Uciana

Uszpolo . . . .

Dus ia ty . . . .

K r e w n o . . ,

Brunowisaki . .

L
ud

no
ść

 
Į

w
 r

. 
17

81
 

j

3674

3090

1483

2258

5382

1730

2314

4066

4913

3941

3912

5704

5346

2429

0

5242

2200

3803

4254

4003

5807

1920

84в

Sz
la

ch
ty

 
|

w

4

4

n

я

4

3

я

6

2

8

5

6

6

1

0

4

n

4

2

n

2

1

Uczniowie

M
ie

sz
cz

an c
«s

-СО

о

r. 1781

я

n

6

я

я

u

i)

n

2

9

n

0

3

2

20

f»

Tt

и

18

10

2

12

15

Я

1

6

0

8

12

24

•i

9

0

6

2

n

0

31

10

t »

Sz
la

ch
ty

w

5

3

„

15

7

2

3

5

14

6

n

10

ft

9

0

4

1

5

1

n

3

2

M
ie

sz
cz

an
]

1 
W

ło
śc

ia
n 

1

r. 1782

3

7

Я

10

It

я

я

6

я

19

17

14

И

0

1

1

4

2

9

5

„

16

16

2

Я

7

16

7

10

20

7

10

0

3

3

15

2

4

.12

Szkoły i uczniowie

Od roku 1785

do roku 1798

1798 ucz. 10.

1798 szkolą by-
ła.

1 7 9 8 -

0

1798 —

0

1798 ucz. kilku-
nastu.

1798 ucz 20

1798 ucz. 10.

1798 ucz. 40.

o

1798+

1798 ucz. 10.

0

1798-f

1798 ucz. 15—20.

1798-t-

1798 ucz. 12.

17984-

1798-

O

OJ

Й

10

16

-

10

12

4

15

30

20

18

10

21

30

20

15

—

—

—

C
O

S
T 

I

10

16

—

10

12

3

4

15

30

20

15

20

40

21

15

20

—

10

-

| 
B

ok
 1

82
8 

|

—

40

6

—

50

30

22

36

42

„

0

37

10

—

38

-

Uwagi, wybrano
z wizyt 1828 r.
i z innych źródeł

Szkoła zajęta przez
tkacza, kazano wy-

dalić. Wiz.

Fundusz Tyzenhauzą.
Wiz.

Utrzymuje proboszcz.
Wiz.

Szkoły niema z po-
wodu czqstych zmian
• proboszczów. Wiz.

Wskutek nieurodza- j
ju w tym roku niema.

Wiz.

W tej liczbie 4 dziew-
czynki. Wiz.

Blizko Traszkuny.
Wiz.

Uczy wikary. Wiz.

Uczy organista. W.

W 1831 roku prób.
utrzymywał. Wiz.

BotUice opłacają dy-
rektora. Wiz.
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Nazwa parafji

Poławeń Domini-
kański . . . .

Antolepty.Karmel.
Bosych . . . .

Dek. Kowieński.

Kowno,Augustja-
nów Ł)

Kowno, PP. Ber-
nardynek . . .

Kowno, PP. Be-
nedyktynek . .

Kowno, Ks. Ks.
KarmelitówBos.

Kowno, Ks. Ks.
Dominikanów.

Wysoki Dwór . .

Sumieliszki. . .

Żyżmory . . . .

Kietowiszki . . .

Giegużyn . . . .

L
ud

no
ść

w
 r

ok
u 

17
s

0

0

5582

2398

9379

2138

2556

S№

2241

Ш?,

907

Uczniowie

1 
Sz

la
ch

ty
 1

w

0

0

6

0

0

0

0

4

3

3

n

2

n

M
ie

sz
cz

an

r. 1

0

0

18

0

0

0

0

6

4

n

2

8

R

1 W
ło

śc
ia

n 
1

781

0

0

8

0

0

0

0

6

6

n

r

2

3

1 
Sz

la
ch

ty
 I

w

0

0

n

0

0

0

0

»

n

i

2

i

M
ie

sz
cz

an
)

W
ło

śc
ia

n

r. 1782

0

0

n

0

0

0

0

9

4

n

n

15

2

0

0

1*

0

0

0

0

n

v

Я

m

3

Szkoły i uczniowie

Od roku 1785
do roku 1798

1798+

1798 uczyły się
dziewczynki.

0

1798 ucz. 30.

1796-1798+
domin, i par.

1798-

1798 uczni od
10 do 20.

1798-

1798 plob. utrz.
dyrektora,uoz-

ni 5.
1798—

O
CO

U

J *

5

5

12

4

2

3

10

12

4

—

12

6

8

—

1 
i 

18
05

 
|

5

5

12

4

—

4

10

10

—

12

6

8

—

| K
ok

 1
82

8 
|

0

0

70

23

0

0

0

—

0

-

—

—

2

_

Uwagi, wybrane
z wizyt 1828 r.
i z innych źródeł

52 chłopców i 18
dziewczynek, są pra-
wosławni i ewangie-
licy. Dyrektor bierze
200 złp. pensji. Wiz.

Fundusz nadał Ks.
Grygaliński 1820 r.
Dz. Dóbr. Wil. IV.

Bakałarze uczą po
domach. Wiz.

Uczą dominikanie. '
Wiz. |

Uczą w Trokach. W.

Organista uczy. w.

M Fundusz 2100 rub. nadany w r. 1777, przez proboszcza Wieliczkę, kościo-
łowi Jezuickiemu, w r. 1819 przyłączony do Augustjańskiej szkółki; w r. 1823
było 34 uczni wyznania mieszanego. Dz. Dóbr. Wil. IV.
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Nazwa parafji
Lu

dn
o

w 
ro

ku

Uczniowie

la
ch

m

a
ce

es
zc

к
to

śc
i

[a
ch

N
И

e
d
N

es
zc

Szkoły i uczniowie

Od roku 1785
do roku 1798

Uwagi, wybrane
z wizyt 1828 r.
i z innych źródeł

w r. 1781 w r. 1782

Poporcie i Koza-
kiszki . . . .

Kormiałów . .

Skorule . . . '.

Wędziagoła . .

Kowale . . . .

Bopty . . . .

Rumszyszki . .

Pożajście . . .

Użogosć . . .

Dorsuniszki

Preny . . . .

Poniemuń . .

Birsztany . . .

Niemoniuny .

1681

2990

2842

2644

0

1626

1975

10

11

Dek. Trockį.

Nowe Troki . .

„ Bernardyńska

Stare Troki . .

Rumbowicze .

1753

2027

15318

1290

0

0

1949

0

2291

1174

22

и

n

n

0

• и

5

0

я

4

30

2

0

0

n

0

я

1

я

4

0

n

2

0

я

18

31

2

0

0

„

0

»

1

я

36

9

0

и

я

0

я

я

11

я

0

0

„

0

1

1

я

2

0

я

»

0

я

9

я

0

0

я

0

я

2 3

1798 dominika-
nie utrzymują

2 szkółki.

1798-

1798 ucz. 30.

1798+

13 13

11 11

0

1798— 10

18

23

10

26

14

1794—1798—ple
ban uczy 2.

18

30 Utrzymuje pleban.

0

1798—

1787 od czasu
zgorzenia nie-

ma szkoły.
10

10

10

Uczą dominikanie.W

15 chłop, i 3 dziewcz.
fundusz Ks. Rapsze-
wicza i Adama Mej-
sztowicza 1804 roku
6000 złp. ob. Dzieje

Dóbr. Wil. IV.

Uczy wikary. Wiz.

Bywa i więcej. Wiz.

Uczy zakrystjan. W.

Szkółka niepotrzeb-
na, bo szlachta po
domach uczy. Wiz.

Uczy pleban; ks.Uła-
zowicz, kan. infl., r.
1800 nadał fundusz
na dyrektora 152 rb-
Dz. Dóbr. Wil. IV.

Kameduli uczą we-
dług programu,poda-
nego przez uniwer-

sytet. Wizyta.

Organista uczy. W.

Proboszcz uozy oko-
ło 10 chłopców. W,

Uniwersytet utray-
muje. Wizyta.

38
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Nazwa parafji

Olita

Mirosław . . . .

Niemonajcie . .

Liszków . . . .

Rotnica . . . .

Marcinkańce . ,

Merecz

Olkieniki . . . .

„ Franciszkańska

Orany . . .

Piwoszuny . . .

Punie . .

Anuszyszki . . .

Dek. Lidzki.

Li da . .

Białohrud i Dylew

Wasiliszki . . .

„ Dominikańska

L
ud

no
ść

•w
 r

ok
u 

17
S

3010

2370

925

1980

1377

1487

4833

5033

4358

1497

1500

3557

1219

")662

1727

3821

Uczniowie

1 
Sz

la
ch

ty
 1

w

71

6

4

2

»

n

3

4

6

0

2

n

6

n

3

б

3

о

M
ie

sz
cz

an
'

1 
W

ło
śc

ia
n

г. 1781

Г)

))

V

2

Л

n

8

9

0

7

n

8

я

V

n

7

0

n

4

5

1

n

n

"

7

4

0

v

v

15

n

2

15

3

(J

Sz
la

ch
ty

w

7

5

6

n

„

2

3

6

0

n

2

n

3

1

n

0

1 
M

ie
sz

cz
an

| 
W

ło
śc

ia
n 

|

r. 1782

17

6

,,

1

3

n

12

7

0

n

n

6

r>

6

;t

n

0

8

8

8

8

3

n

3

8

4

0

r

)}

5

n

n

v

n

0

Szkoły i uczniowie

Od roku 1785

do roku 1798

Dominikanie
mają szkoły

publ. 1798 г., w
szkołach para-
fjaln. 15 ucz.

1798 UCZ. 10.

1798 dyroktor
uczy 7.

1798 UCZ. 18.

1798—

1798 — uczą »iij
w к/,к publ.

1796-1798—

1798+

O
CO

u

ts

10

--

-

—

—

—

_

—

6

—

11

8

—

—

10

—

—

—

—

—

—

6

_

7

2

8

10

8

—

—

9

| 
B

ok
 1

82
8 

|

—

0

—

-

—

-

_

—

0

10

-

-

--

-

-

Uwagi, wybrano
z wizyt 1828 r.
i z innych źródeł

Fundusz Zygm. III,
zalega od lat 25 ze
dworu Niemonaickie-

go. Wiz.

Uczą się przy miej-
scowej szkole pu-

blicznej. Wizyta

Organista zimą uczy.
Wiz.

Uczą po domach. W.

Był fundusz ze Sta-
rostwa orańsk., po
objęciu w dzierżawę
przez goner. Czycza-
gowa zniesiony. Dy-
rektor zabrał część
szpitala, utrzymują
go włościanie. Wiz.

Uczy organista. W.

Szkoła publiczna Pi-
jarów, potem szkoła 1

Lsuikastra. Wiz.

Dominikanie ucstą.W.
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Nazwa parafji

ro
ku

 1
7

Uczniowie

О

es
zc

za
n d

So
'Mo

1
u
dt»

es
zc

za
n

g

ło
śc

ia
n

Szkoły i uczniowie

Od roku 1785

do roku 1798

Uwagi, wybrane
z wizyt 1828 г.
i z innych źródeł

w r. 1781 w r. 1782j

Iszczołna . . . .

Bielira

Jelna

Żołudek . . . .

„ Karmelicka

Różanka . . . .

Szczuczyn . . .

„ Sióstr Miłosier-
dzia

Jatwiesk . . . .

Kamionka . . .

Lack

Nowydwór . . .

Zabłocie . . . .

Żyrmuny . . . .

Ossów

Nieciecz . . . .

Dzierabrów . .

Dek. Raduński.

Raduii i Dubicze

Gieranony . . .

Lipniszki . . . .

Kolcśniki . . . .

Ssejbakpolo . , .

Iwje i Dudy . .

„ Beraardyuekł

1255

1734

0

5962

0

1706

598

0

220

965

1970

1833

2762

2283

2388

1773

421

5305

2134

418

0

0

5583

0

15

102

21 30

10

24

1796-

1796-

1798+

1796 szkolą byla

1796 —

1796 uczą siq w
szkole publicz.

1798 UCZ. 16.

1 7 9 6 -

1 7 9 6 -

1796-

179C org. uczy. S 8 —

1796—

179G szkolą jest

1797-

1797—

1797—

1787 ore. uczy
4 chl.

—

8

10

3

12

10

—

—

2

6

g

8

2

9

U

6

£

2

10

4

—

9

10

3

o

-

—

—

O
Ci

6

10

8

ci

12

—

4

;

i*

0

—.

0

„

V

72

0

—

—

—

—

-

—

—

11

0

0

—

0

Dominikanie zimą
uczą. Wiz.

Proboszcz uczy. W.

Uczą się w powiato-
wej szkole. Wiz.

Szkolą dla panien
ubogich i zamożnych.

Wiz.

Fundusz zalega we
dworze. Wiz.

Zimą organista uczy,
Wizyta.
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Nazwa paraf j i

Uczniowie

an

N

Ol
©

а
и

ło
ś

P-

n '
•О

M
CJ

m
O

Szkoły i uczniowie

Od roku 1785

do roku 1798

Uwagi, wybrano
z wizyt 1328 r.
i innych źródeł

Sobotniki .

Hermaniszki

Bieniakonic

Soleczniki .

Ejszyszki J) .

w r. 1781 w r. 1782

Nacza

Trokiele . . . .

Dziewieniszki . .

Werenów . . . .

Łazduny (filja) .

Dek. Grodzieński.

Grodno Fara . .

„ Franciszkański

„ PP. Brygldek

„ PP. Bernardy-
nek

„ Ks. Bernardy-
nów

2407

150!

2977

3116

813:

4254

2814

2116

889

0

8000

3130

0

0

12

0 0

10

16

0 0 0

10 1786—1797—

1788-

1795 — 179S —
org. uczy u sie-

bie.

1788 ucz.40, 1797
nikt nie uczę-
szczał w czasie

zamieszek.

1797 ucz. 16, dy-
rektora pro-

boszcz opłaca.

1797 szkoła by-
ła, ucz. 3. 1798

ucz. 1.

1797 — 1798 jeat
szkoła, ucz. 6.
1788-1797 wi-

kary uczy.

1797—

10

18

10

18

Sami gospodarze
krzątają 8iq, aby ich
dzieci umiały czytać

i pisać. Wiz.

Organista zimą uczy.
Wiz.

Liczby parafjan ści-
śle nlo podano;

chrztów dzieci wy-
kazano 364, co daje
możność określić

liczbo, parafjan 6,000
—8,000 ob. płci.

uw. autora.

1798 UCZ. 12.12

0

12

26 12

Studju zakonu dla
kleryków. Uw.autora

») Fundusz кв. Adama Borowakiego, pleb. Kjsssyszkiego, 1808 r. 2000 ssłp.
na utrzymanie dyrektora i szkółki dla udzielania dzieciom obojej płci nauki.
Dz. Dóbr. Wil. III, 115.
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Nazwa parafji ч
Uczniowie

N
V
N

Ф

S

c

Ś
C

I

o
ps

У
d
N

73

N
O
N

Szkoły i uczniowie

Od roku 1785

do roku 1798

Uwagi, wybrane
z wizyt 1828 r.
i z innych źródeł

w г. 1781 w r . 1782

J a r n i n y . . . .

N o w y d w ó r . . .

Dek. Wołkowyski.

W o ł k o w y s k . . .

Mścibów . . . .

Swisłocz . . . .

„ F r a n c i s z k a ń s k a

J a ł ó w k a . . . .

Brzostowica Wiol-
k a

Szydłowiec . . .

R e p l a

Ł n n n a

W o ł p a

R o ś ! ) . . . . . .

800

2090

306S

2018

1100

0

1653

S t r u b n i c a . . . .

Krzera ienica . .

H n i e z n o . . . .

P iesk i . . . .

Ł o p i e n i c a . . .

Dek. Różański.

R ó ż a n n a . . . •

750

2260

915

1590

1330

1130

1388

5102

525

0

0

550

n
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10
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Я
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n

0
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r

n

1

16
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0

r

r

r
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T
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r
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n

0

0

r

n
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2
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n
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r

0

0

12

n

n
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4

0

JI

6

3

n

5

m

n

n

n

0

0
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1798 ezkola jest

1798 szkolą jest,
uczni 15.

1796 chłopców
nczą.

j
179Я t iram 10.

30

16

10,

15

21

18

J p

Eosztem Tyszkiewi-Tyszku
. Wiz.czów. Wi:

Fundusz z roku 1615.
Wiz.

Utrzymuje uniwer-
sytet. Wiz.

Zapis Hieronima
Cliodkicwicza r.r. 1611

Ob. kościół.

Z powodu szczuplo-
icfraieazkanców przy:
ko&eicle sjskoły nio

ma. Wiss.

') Dziejo Dobroczynności w Roci. Ш, tstr. 444, podajo fundusz, na «kolt
»i Jana Nayzera 10_'(i гяг. i .400 mr. kanoniku inflanc. Jorikowekiego.
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Nazwa- paraf j i

Mosty

Dereczyn . . . .

Ł u k o n i c a . . . .

Kossów . . . .

Olszewo . . . .

Łahiszyn . . . .

Horodyszcze . .

Międzyrzecz . .

Ł y s k ó w . . . .

Porozów . . . .

Dziewie,tko\vicze

Zelwa . . . .

Dek. Słonimski.

Slonim

„ P P . B e r n a r d y -
n e k

. P P . Benedyk-
t y n e k . . . .

„ F r a n c i s z k a ń s k a

Molczadź . . . .

„ w a l t a r j i

Horodyszczo . .

Połonecr.ka . . .

Zadwioja . . .

Krosssyn . . . .

Й
'о я

010

1121

1237

370

197

154

403

2294

700

4343

0

577

2540

0

0

0

37(5

(ИИ

290

679

140!

Uczniowie
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ht
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1

W ]

3

2

2

3

3

И

4

я

1

1

0

7

n

0

0

0

71

m

i

<•

i

j M
ie

sz
cz

an
-. 1

4

n

11

n

n

1

5

4

4

0

13

7

0

0

0

T!

M

1

1

1

W
ło

śc
ia

n 
|

?81

1

1

2

n

»

„

3

3

0

J)

Г)

0

0

0

•

У!

1

„

-

1 S
zl

ac
ht

y

W ]

n

я

4

n

r

n

n

12

i

0

13

w

0

0

0

n

3

a
i

4

-

| M
ie

sz
cz

an
| W

ło
śc

ia
n 

I

\ 1782

D

11

M

JI

U

D

I i

M

11

0

7

4

0

O

0

11

Jf

1

1

«

1"

„
Л

Ił

J)

1}

4

10

4

0

Ił

0

0

0

n

••

1.

1

t

Szkoły i uczniowie

Od roku 1785
do roku 1798

1793—

1785 szkoła
jest, 1798-}-

1798—

1785—1797 b y ł a
kosztem Йу-
stramowoj, ai

uczni.

1798 szkoła jest

1798 ucz 8.

1798 ucz. 2.

1798 ucz. 4.

1 7 9 7 -

17«7-

ttcitni niema,
ПШ ucini 10.

o
co

ss

15

18

—

8

8

2

—

—

10

0

12

6

2

6

4

—

—

—

-

| i
 1

80
5 

|

15

20

—

8

—

2

—

5

6

6

12

fi

2

4

—

—

-

5

4

Į 
R

ok
 1

82
8 

|

0

n

—

0

0

0

0

0

0

0

26

—

-

—

—

-

—

r»o

Uwagi, wybrane
z wizyt 1828 r.
i z innych źródeł

Dominikanie uczą.W.

Fundusz na szkółką
100 r. Wiz. i

Misjonarska szkoła
w r. 1797 przekształ- į
cona na 4-kłasową.

>y iz .

Przed laty 12 była
świetna szkoła, teraz
dom opuszczony. W.

Na lat kilka przed
wizy tu 1828 ,roku
szkółki te opustosaa-

Ш. MiaJ>- tu tak*»
szkółki i PP. Marva-

witki. Wiz.

Kosztom nrobo«P«i».
Wim.
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Nazwa parafji

Stwołowicze . .

Darewo . . . .

Krzywoszyn . .

Mysz

Połonka . . . .

Rohotna . . . .

Zdzięcioł . . . .

Dworzec . . . .

Starojelna . . .

Dek. Nowogródzki.

Nowogródek . .

„ Pi jarska . . .

„ Dominikańska

„ Franciszkańska

„ P P . Dominika-
nek

Nieśwież . . . .

Lachowicze . . .

Kleck . .

Niedźwiedzice .

Swojatycze . . .

Snowsk . . . .

Iszkoldź . . . .

L
ud

no
ść

w 
ro

ku
 1

7f
651

1715

1496

698

0

980

3504

1255

640

1898

5820

2298

254

1924

2485

1000

1198

Uczniowie

Sz
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ch
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„
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„
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0
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„
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„

„
„
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„
11

„

„

0

0

0

o
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11

2

11
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11

| S
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w

1

3

It

0

11

1

1

2

11

0

0

0

o
I ł

11

2

1

-.

1
O
N
00
<D

i \ W
ło
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n 
|

r. 1782

7

„
6

0

11

8

2

i »

) >

0

0

0

o
20

11

16

I ł

9

tt

ii

0

„
2

11

»

„
0

0

0

o

11

3

11

я

Szkoły i uczniowie

Od roku 1785
do roku 1798

1797 wikary
uczy.

1785—1797—

1 7 9 8 -

1797-1798 szko-
ła jest.

1797 szkoła by-
ła,uczni nie by-
ło, 1798 uczą
sio. w plebanji.

1797—

1797 dawniej
była, teraz nie-

ma.

1 7 9 8 -

1797-1798 szko-
ła jest.

1798 ucz. 30.

1798 ucz. 6.

1798 szkoła pu-
bliczna.

1 TQd HAfTiinif) A
kiufi UCZeniC *»

1798 ucs. 10.

1798 ucz. 9.

00

u

30

—

10

—

12

5

5

—

3

2

—

—

2

i 
18

05
 

|

9

—

6

7

-

12

5

5

-

4

2

—

—

2

4

| 
R

ok
 1

82
8 

|

20

—

—

—

-

-

—

n

0

V

0

0

0

0

0

0

,

-

Uwagi, wybrane
z wizyt 1828 r.
i z innych źródeł

Szkółkę utrzymują
Dominikanie. Wiz.

Szkółkę utrzymuje
dwór zdzięciolski.W.

W r. 1828 powiatowa.
Wiz.

Proboszcz utrzymuje.
Fundusz pierwotny
nadal sznmbobm
Obuchowioi. Wi*.
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Nazwa parafji

P o s t a w y . . . .

! D z i s n a

i P a l u d o w i c z e . .

i Zaliacze . . . .

j E k i m a n j a . . .

i R u k s z e n i c a . . .

1 Dek. Witebski i Or-
| s z a ń s k i .

B i e s z e n k o w i c z e .

B ó b r

B o r y s ó w . . . .

C z e r e j a . . . .

i T o f o c z y n . . . .

i Dek. Augustowski.

i A u g u s t ó w . . .

' B a r g ł ó w . . . .

D o b r z y n i e w . .

Dol i s tów . . . .

G o n i ą d z . . . .

J a s i o n ó w k a . . .

K a r p o w i r z o . . .

Rajgród . . . .

•§2

*

1288

116"

744

075

652

355

490

600

460

435

335

1G9Ó

2287

i 102

2130

2112

083

230

4245

Uczniowie
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w
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n
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Szkoły i uczniowie

Od roku 1785
do roku 1798

170G zakrystjan
uczy, zalecono

franciszka-
nom.

1790 — szkoły
nio było.

1784 r.
szl. m. wł.

r. 2 12 -

„ 5 7 4

O

5 15

1

u
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i?^ i

* « *

tn
t?
O
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О
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w
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97
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о'.
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ii
ii

I
f
й

>a

st
o

w

-

-

-

—

Uwagi, wybrane
z wizyt 1828 r.
i z innych źródeł

Szkole, fundował
Lew Sapieha 1404 r.

Star. Polska 4 t.

S/.kobj fundował
Lew Sapieha 1G04 r. i

Star. Polska 4 t.



— 309 —

Nazwa parafji

Uczniowie

ЯNoz

Ф

«

śc
i

o

„

о
OJ

O
Z

S

Szkoły i uczniowie

Od roku 1785
do roku 1798

Uwagi, wybrano
z wizyt 1828 r.
i z innych źródeł

w r. 1781 w r. 1782

Trzciana . . . .

Dek. Knyszyi'iski.

Knyszyn . . . ,

3051

3235

Białystok l) .

Wasilków . .

Chodorówka .
(Sucha Wola)

Janów . . . .

Korycin . . . .

Zabludów . .

Juchnowiec . .

Turosń . . . .

Niewodnica . .

Choroszcz . .

Kalinówka . .

2625

987

5952

2467

0523

2636

980

1040

994

1200

1820

10 12

30

16' 18

14

13

> s
" • O„o
o 1 bo

3

o %

13

Fund. iOOO zip. na-
dany przez kanonika
Poznań-Pogorzelskie-
go. Dz. Uobr.Wil. III

Dom szkolny wymu-
rowali Prusacy 1802
roku, Jan Krasiński
płaci rocznie 150 r.

na szkolq. Wiz.

Fundusz Krzysztofa
Wiesiolowskiego z r.
1625, program poda-
ny przez uniwersytet.

Wtz.

Szkoła utrzymuje siq
przez mieszczan. W.

Fundusz hr. Dein-
blińskich. Program
podanv przez uniwer-
sytet W liczbie uczni
5 dziewczynek. Wiz,

Uczą dominikanie.W

>) Krayezto£ Wiesiołowski nadał 15,000 zip. r. 1025; г 7% od toj sumy wy-
płłoano klerykowi, dyrektorowi szkoły, 100 słp., a rcsxtq ksi^iom mansjonarzom,
ргоЬоюетот i organlioio Od г. 174Й Branicki powiuksaył ton fundusss dodaniem
30,000 złp. i wybudował nAolą. Zarssąd oddał ks. Komunistom, których tu było 4
i jeden kleryk—nauceyciel. Arch, miejscowe. Opróess parafjalnoj była powiatowa
szkoła, w której 1781 r o t a było uesni 150 różnej kondycji.
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Szkoły w dekanatach, przyłączonych do djecezji Wileńskiej od dje-
cezji Łucko-Brzeskiej w r. 1797.

Nazwa paraf j i

Uczniowie w latach

Wyciąg z wizyty 1828 r.

Dek. Brzeski.

Brześć paraf. . .

„ Dominikańska

„ Bernardyńska

„ Trynitarska .

„ Augustjańska

„ PP. Brygidek

„ PP. Bernardy-
nek

Wysokie Litew. .

Wielanów . .

Czarnawczycc .

Mrozowiczo . .

Miclejczyco ł) .

2104

733

727

1861

151

242

11

12

ад

11

12 10

571

Szkolą parafjalna u Ks. Bazyljanów, od-
dzielnie od szkół publicznych utrzymywa-
na, na tą szkoli) kowal Kraezkiewicz w
r. 1813 zapisał 400 czerwonych zlot. Ob.

Dz. Dóbr. I I U., str. U9.

Szkoła założona 17S0 г., fundusz jej pomno-
żył sufragan Kłokocki 1811 г., uczy sit; w
niej 8 chrześcijan i 8 żydów, tych uczą
tylko czytać i pisać po polsku i po rosyj-
sku i arytmetyki. W r. 1828 kosztem ple-

bana uczył staruszek Domecki.

* Pleban utrzymuje dyrektora.

Szkoła 2-klasowa z programem zaleconym
przez uniworsytot wilen. dla szkół począt-
kowych, założona w r. 1809wMiolejozycach
prze/, prałata mohyl. Siantyra; dwóch na-
uczycieli i 56 uczni ze szlachty i Rusinów
włościan. Początkowa szkoła czytania i
pisania we wsi Chlewiszczach, uczni 15,
nauczyciel 1. Fundusz złożyli: Ks. Szantyr
171 г., pp. Rafał Czyż 150 r. i dziedzic
Mielejczycki b'rjdryoh Zucker-Becker 15 r.
i 12 szunkuw róinego zboża corocznej in-
traty 7. majątku. W r. 1828 zapis Beckera
nie był wykonywany ptae* ówczesnego

dziedzica Andrssejkowiossa.

') Rocznik I Dziejów Dobroczynności Wileńskiej z r. 1820 podajo licssbq
uciiii w Mielejczycach od 120 do 170 i notuje, ко dzieci boz wiedzy rodziców
uciekały do tej szkoły. Str. 143.
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Nazwa parafji

Wołczyn . . . .

Wierzchowiec . .

Stawy . .

R a s n a

Wistyca . . . .

K a m i e n i e c Litew.

Dek. Kobryński. -

K o b r y ń . . . .

J a n ó w

H o r o d e c . . . .

Braszewicze . .

Bezdzież . . . .

Zbirohi

Dywin

Krupczyco .

JDorohiczyn . . .

Buchowiczo . . .

C h o m s k . . . .

Dek. Prużańskl.

P r u ż a n y . . . .

Beroza

Siolec

157

288

427

—

624

—

1970

417

472

245

510

379

400

725

41Г)

—

—

1368

1257

1634

Uczniowie

17
9

J l

11

J l

„

11

U

1)

J l

11

J l

1)

11

J l

11

11

1,

) ł

ł l

m

17
9!

1)

1)

11

U

11

11

. .

I ł

I ł

J l

11

I ł
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11

11

„

_

1,

11

11
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»

»
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1)
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11

„
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»
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—
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11

»

20

7

2

„
10

11

„

11

„

11

11

, ,

I ł

11

—

J l

11

u

№ latach

18
0-

J l

7

„
8

4

10

I ł

1)

20

2

„
3

J ł

. .

3

—

8

8

12

m
i

i i

7

„
4

4

10

..

20

2

i i

i ł

10

J l

11

3

-

8

10

12

co
c-1
co

—

—

—

—

--

--

—

-

—

50

—

—

—

7

12

34

18

j
Wyciąg 7, wizyty 1828 r.

Organista uczy przy klasztorze ks. cy-
stersów.

1
Szkółka przy opactwie ks. bazyljanów

kobryńskich.

* Pleban uczył czytać i pisać.
Organista uczy w plebanji, po dworach
uczą domowi nauczyciele; inni sio. uczą u

ks. bazyljanów Antopolskich.

Kosztem i według programu uniwersytetu
wileńskiego. |

Dzieci biedniejsze uczą siij u Ks. Bazylja-
nów Nowosiolkowskich, obywatele wysy- \
łaja swe dzioci do szkól publicznych i po Į
domach trzymają nauczycieli. Szkolą była. !

Karmelici uczą sieroty.

Księża franciszkanie miejscowi uczą ma-
lolotnich chłopców. j

Dominikanio dają dzieciom nauko, i po- ]
karni, a rodzice dostarczają odzienia i !
obuwia. Dodatkowo uczą śpiowu i aryt- j
mėtyki. Piorwej był najijty dyrektor po-

tem przeor uczył. j
Kzkólka bazyljańeka, szczegółów nie po- !

siadamy. '•

Szkółka utr/.ymujo нщ kosztom mieszczan '
i plebana. i

Кя. kartuzi utrzymują nauczyciela, w licz- !
bio uczni 7 dziewczynek. į

Kodzico opłacają nauczyciel». |
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Nazwa parafji

Uczniowie w latach

Wycią g z wizyty 1828 v.

Siehtiiewicze . .

Kiwatycze . . .

Szereszewo . . .

Dek. Bielski,
>rz\4a,czony do wileń-
skiej djecezji 1849 r.

Bielsk

1471

1258

1229

Boćki . . . . * .

B r a ń s k

Drohiczyn . . .

Wyszki . . . . .

Dziatkowiczo . .

Ł u b i n

Pobikrów . . . .

'Горело wo . . .

Cioehanowiec . .

Dołubów . . • .

G r a n n o

Kleszczolo . . .

Mielnik

4686

1132

2852

1103

1434

797

461 30

* Organista uczy.
Szkolų utrzymuje pleban; fundusz Prozo-
rowej z jej śmiercią upadł, co spowodo-

wało upadek szkoły.

Poddani biedni wolą nakłaniać dzieci do
pomocy w gospodarce.

Fundusz ks. Adama Czartoryskiego 1815 г.,
program podany przez uniwersytet: przed-

tem byla szkoła kosztem plebana.

Szkółka bielska wspomniana w dokumen-
cie koufirmacyjnym kr. Aleks. Jagielloń-
czyka d. 21 grudn. U!.'2 r. Wizyta z roku
1G62 wymienia rektora szkoły i kantora,
czyli przełożonego śpiewaków, oddzielnie.
Szkółka ta musiała podupaść, bo w rokti
1726 biskup Łucki i Hraeski Stefan Rup-
niewski każo napominać mieszczan biel-
skich, by nie posyłali swych dzieci do
szkół schyzmatyckich i wszolkiemi sposo-
bami ich od tego odprowadzali. Archi-

wum miejscowe. Ob. Kościoły.

Na utrzymania nxkoly wypłaci» gubernator
białostocki graf Wollowioa 150 г.; nauczy-
ciel pobiera 7& r. ucuniowlo Polacy i Ru-

sint. Wi«. 1828 r.
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Nazwa paraf j i

Uczniowie w latach

Wyciąg z wizyty 1828 r.

Narew . . . .

Niemirów . . 627

Ostrożany

Pierlejewo

Eudka . .

Sadów . .

Siemiatycze

518

1829

Śledzianwo

Strabla. .

Winna . .

089

2222

50

Fundusz, na dziesięcinach oparty, nadany
został w r. 1620 prze/, wojewodę podlask.
Nieinirų proboszczowi niomirowskiemu
na utrzymanie 2 księży i szkółki, po roz-
biorze Polski upadł. Dochodzenie sądowe
funduszu wiqcej wymagało wydatków, niż
było dochodu;' str\d podrażniony proboszcz
memirowski ks. Niemyski w r. 1828 pisze
w wizycie: „Niema księży, niema szkółki,
niema sprawiedliwości." Wizyta z r. 1828.

Szkoła wzniesiona 1723 r. przez ks.misjo-
nnrzy, była w ruinie 1828 r. Fundusz pier-
wotny, nadany w r. 1513 przez Aleksandra
de-Chożewo, stanowiły dziesięciny zo wsi
Ceoele. Michał Sapieha w r. 1725 i p. Cie-
cierska r. 1S02 pomnożyli fundusz doda-
niem 1 czetwerti żyta, 7 fur drew i 18 r.
75 kop. pieniędzy rocznej intraty. Wizyta

1828 r.



— 317 —

Średnie Szkoły zakonne dla świeckich.

Przed przyjściem jezuitów na Litwę nie było tu szkół
wyższych nad elementarne. Od r. 1539 protestanci zaczęli
zakładać swoje szkoły, ale i te na razie nie przekraczały
programu szkółek elementarnych. Początkową również była
i szkółka świętojańska w Wilnie, założona 1513 r. stara-
niem bractwa i paraf j an świętojańskich, za zgodą papieża
Leona X. W indulcie, wydanym na tę szkołę, papież wylicza
pobudki, które go skłoniły do wydania zezwolenia „pro
scola particulari, in qua iuvenes et pueri erudiri et scientiam
acquirere valeant..., qui non sine incommoditate ad scolam
ecclesiae cathedralis dictae civitatis, propter viarum discrimina
et alia diversa pericula et incommoda, ac propter longam
distantiam, commode accedere non possunt *). Tegoż ro-
ku, dnia 4 grudnia, na prośby proboszcza świętojań-
skiego kapituła zezwoliła kształcić w szkółce parafjalnej
6 śpiewaków j 16 uczni. Tyle o jej założeniu. W r. 1526
dnia 1 października, ks. Rojan, archiprezbiter świętojański,
oświadczył przed kapitułą, iż do zwykłego programu szkol-
nego dodał wykład języka łacińskiego i niemieckiego, oraz
przyrzekł kapitule nie przyjmować do swej szkółki zbiegów
szkolarzy katedralnych, bez wiedzy magistra katedralnego.
Dopiero w r. 1563, gdy do Wilna przybył ks. dyakon Piotr
Rojziusz, Hiszpan, poeta, prawnik i iurisconsultus regius
i objął probostwo świętojańskie, wprowadził do tej szkoły
wykład prawa rzymskiego, statutu litewskiego i języka
greckiego. W uznaniu jego prac i zasług kapituła przyjęła
go do grona swego jako kanonika w r. 1567, a po postą-
pieniu prałata, Wiktoryna Wierzbickiego, na biskupstwo
źmudzkie, posunęła go do godności prałata kustosza, dnia
23 sierpnia 1569 r. Na tej godności umarł w kwietniu, czy
na początku maja r. 1571a).

W tym czasie jezuici, osiadłszy przy kościele św. Jana
założyli kolegjum w dzień św. Stanisława 1570 r. dla kształ-

J) Powody te, podane widać papieżowi przez proszących, mocno są
naciągnięte, ее względu, iż kościół świętojański oddalony od katedral-
nego, a względnie i szkółki, o ćwierć wiorsty, i to w mielcie: jakie tu
byl mogły discrimina i pericula? Ob. Kościół Zamkowy ca. II, str. 109,
gdzie podany ten indult w całości.

») Acta cap. t. I i V. Bieliński. Uniwersytet wileński t. I, str. 21—3;
Wiierunki 2 pocsset t. XX. Krneskiewics. RojsdusB. Kraków. Akadomja
Umiejętności 18»? r. Narbut. Dstieje Nar. Lit. t. IX, str. 480.
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cenią młodzieży świeckiej, a po śmierci Rojziusza objęli ko-
ściół świętojański pod swój zarząd. Kolegjum swoje, czyli
szkołę średnią dla świeckich, podzielili na pięć klas; wstę-
pujący powinni byli umieć czytać, pisać i rachować. Pierw-
szą klasę stanowiła Infima, w której wykładano gramatykę
łacińską z tłumaczeniem na polski, oraz uczono czytać i pi-
sać po grecku. Po Infimie następowała Gramatyka, w której
uczono składni łacińskiej, początków gramatyki greckiej,
oraz tłumaczono Owidjusza i Cycerona. Trzecia klasa nazy-
wała się Syntaxis, w której kończono gramatykę łacińską,
wykładano w dalszym ciągu gramatykę grecką, tłumaczono
klasyków i uczono wierszowania. Dwie wyższe klasy zwały
się humaniora, więc: Poełica, w której wprawiano do wy-
mowy i wierszowania, w dalszym ciągu czytano klasyków
i poetów łacińskich, kończono składnię grecką; w końcu
Reiorica, w niej w dalszym ciągu wprawiano w wymowie,
uczono stylistyki, oraz zaznajamiano z dziejami Rzymu,
Grecji, jeografją i historją. Szkoła ta, czyli gimnazjum,
w ciągu wieków przechodziła rozmaite zmiany, dzisiaj sta-
nowi pierwsze gimnazjum klasyczne wileńskie. Dzięki na-
woływaniu biskupa Protasewicza, oraz pracom jezuitów do
gimnazjum ich zaczęła się garnąć coraz liczniejsza mło-
dzież; uczniowie ze szkółki katedralnej nie pozostali w stro-
nie od tego ruchu, owszem zaczęli opuszczać swoją szkółkę,
a garnąć się do jezuitów. Uciekinierstwo to spowodowało
brak posługi w nabożeństwie katedralnem, dotychczas przez
studentów miejscowej szkółki dopełnianem. Ze względu na
to, kapituła, zgromadzona w pałacu biskupim, dnia 5 lutego
1572 г., zaleciła rektorowi kolegjum jezuickiego, 0. Warsze-
wickiemu, by nie przyjmował zbiegów ze szkółki katedral-
nej przed ukończeniem przez nich gramatyki. Dla uprzy-
stępnienia nauki, młodzieży mieszkającej na prowincji i przy-
gotowania jej do wyższych studjów, jezuici zaczęli zakładać
kolegja i rezydencje swoje po miastach i majątkach swoich
na Litwie. Wykaz tych kolegjów i rezydencji podaliśmy
w spisie zakonów i klasztorów.

Przykład jezuitów zaczęły naśladować inne zakony
i otwierać przy klasztorach swych tak zwane szkoły pu-
bliczne. Dzielną pomocą w oświacie dla jezuitów byli
ks.ks. bazyljanie, którzy posiadali szkoły publiczne: w An-
topolu г Berczweczu, 4-klasową, uczni 180; w Borunach,
4-klas.; w Brześciu, przy cerkwi św. Mikołaja, od r. 1620
trzyklasową, a od r. 1795 pięcioklasową; w Byteniu szkołę
gramatyki i arytmetyki dla młodzieży, przygotowującej się
do szkół publicznych; w Grodnie, łjysbowie, Postawach i Żyro-
wicach 6-klas. z wydziałem teologicznym dla zakonników
i z konwiktem dla 10 biednych uczniów. Nadto w r. 1797
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ksiądz Sylwester Antonowicz, vice prowincjał bazyljanów,
oświadczył w imieniu zgromadzenia swego, iż obowiązuje
się utrzymywać konwiktorów: przy torokańskim klasztorze
8, przy byteńskim, sutkowskim i antopolskim po 2, przy
grodzieńskim, hłuszniańskim, kobryńskim i łyskowskim
po 1 uczniu; w końcu bazyljanie posiadali konwikt w Wilnie1).

Dominikanie utrzymywali szkołę 6-klasową z konwiktem
w Grodnie, uczni 150, w Мегесги po kasacie jezuitów.

Franciszkanie iv Kołtynianach, uczni 42 (1803—5 г.).
Kanonicy laterańscy w Slonimie, 71 ucz., także po kasa-

cie jezuitów.
Misjonarze w Siemiatyczach, 6-klas. i w Łyskowie pier-

wej 4-klas., a potem 6-klasową — uczni do 120.
Pijarzy w Wilnie, szkoła z konwiktem, fundacji ks. Ma-

cieja Dogiela, pijara; w Lidzie 6-klas., 69 uczni z konwiktem,
uposażonym przez Stacewicza i Migdałła; w Łuskach 6-kla-
sowa; w Szcsuczynie, fundacja Scypiona i Hlebickiego 140 ucz.;
w Oieranonach, fundacja pijarska, od r. 1730—40, w którym
zamknięta; w Werenowie od r. 1735—55, poczem przeniesiona
do Lidy — i w Zelwie, założona za czasów Augusta III.

Karmelici w Ołębokiem, konwikt na 10 uczni, kształcą-
cych się w Berezweczu.

Tryniłarze w Mołodecznie, 5-klasowa. O czasie powsta-
nia tych szkół i o ich fundatorach powiedzieliśmy w wyka-
zie klasztorów.

Komisja Edukacyjna, wprowadzając porządek nowy
w szkolnictwie, podzieliła Litwę na 4 wydziały: litewski,
ruski, poleski i żmudzki; w każdym z tych wydziałów poza-
kładała, lub przekształciła dawne, szkoły na Wydziałowe
i Podwydziałowe, oraz 2 gimnazja: jedno w Białymstoku,
a drugie w Świsłoczy. Program szkół zakonnych obejmował
gramatykę, syntaksys, retorykę, poetykę, filozofję, fizykę, hi-
storję, gieografję i języki obce; tego programu przytrzymy-
wali się i pijarzy. Ten program został zmieniony przez Ko-
misję Edukacyjną na korzyść matematyki, ekonomji poli-
tycznej, literatury i nauk przyrodzonych.

Szkoły średnie dla dziewcząt były w Wilnie u p.p. be-
nedyktynek z konwiktem na 20 uczenie; u bernardynek
świętomichalskich 3-klasowa z konwiktem na 6 uczenie,
u wizytek 8-klas. z konwiktem na 26 uczenie, u Zarzecznych
bernardynek 3-klasowa, z konwiktem na 20 uczenie i u ba-
zyljanek. Na prowincji: w Grodnie u p.p. bernardynek % kon-
wiktem na 18 uczenie; w Brześciu u p.p. brygidek z kon-
wiktem na 18 uczenie, u bernardynek z konwiktem na

') Wizyty z r. 17iW—1803. W arch. Kons. № 21.
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6 uczenie; w Słonimie u p.p. benedyktynek z konwiktem
na 21 uczenicę, u bernardynek z konwiktem na 9 uczenie;
w Szczuczynie u sióstr miłosierdzia z konwiktem na 8 ucze-
nie. Obacz szkoły parafjalne').

Fundusze i bursy na kształcenie ubogiej młodzieży.

Początek tym funduszom dał biskup Walerjan Protase-
wicz, zakładając w r. 1579 pierwszą w Wilnie bursę, zwaną
od jego imienia Walerjańshą. Na utrzymanie ubogiej mło-
dzieży uczącej się nadał trzy domy i sklep. Do tego fun-
duszu dodał kanonik Górecki 2500 złp., Jerzy Chodkie-
wicz 1000 kop gr. i inni. Z woli fundatora zostawała ta
bursa pod dozorem kapituły wileńskiej, potem przeszła pod
zarząd jezuitów, z kasatą ich wcielona do funduszów Ko-
misji Edukacyjnej, potem do zarządu uniwersytetu wileń-
skiego, a po zniesieniu jego do dyrekcji gimnazjum wileń-
skiego 2).

AmbrozjańsTca v. BejnartowsTca bursa, założona w r. 1602
z funduszu kanonika kapituły wileńskiej Ambrożego Bej-
narta 4000 kop. lit. czyli 10,000 złp. Stanisław Bejnart dodał
folwark pusty bez poddanych i 10,000 złp., folwark sprze-
dano za 1000 złp., ks. Kuncewicz, proboszcz św. Nikodema,
5,000 złp. i inni. Konwikt był zbudowany przy ulicy Skopo-
wej. Cały fundusz z woli fundatorów pozostawał pod kie-
rownictwem i dozorem kapituły, która go strzegła pilnie
przez prokuratorów i broniła od zaboru przed Komisją Edu-
kacyjną i władzą uniwersytetu wileńskiego. Gdy ten fun-
dusz dzięki klęskom i przeciwnościom podupadł, podźwignął
go i powiększył prokurator kapituły, prałat Jan Cywiński,
późniejszy sufragan trocki; umierając przekazał go prała-
towi Bowkiewiczowi, a ten kapitule wileńskiej z zastrzeże-
niem, by z tego funduszu wypłacano część na refekcje dla
członków kapituły i seminarjum, oraz utrzymywano mło-
dzież, kształcącą się w Wilnie z rodu Cywińskich; w razie
zwinięcia konwiktu, fundusz przechodzi do rodu Cywińskich.
Fundusz dzisiejszy stanowi dom na rogu Skopówki i Dwor-
cowej ulicy i place przy ulicy Nadbrzeżnej i zaułku Bogu-
sławskim.

') Wizyty od r. 1818—30. Wiadomości podano do kolegjum o pa-
rafjach, szkołach, szpitalach r. r. 1803—5; wiadomości o parafjach i szko-
łach zakonnych г r. 1818, a tak/.o i wizyta ezkół zakonnych tegoż roku —
w archiwum konsystorskiem. Hioliński. Uniwera. wileń. t. I, str. 233. Łu-
kaszewicz. Historja szkół t. I. Ob. Dodatki.

') Acta cap. r. r. 1579-85—88. 1004—6 i ПЮ7, 13, 34, 75, 88. 1806-8.



— 321 —

Korsakowska bursa, założona przez Jana Mikołaja Kor-
saką, sędziego oszmiańskiego, 1618 r. dla 20 uczniów pocho-
dzenia szlacheckiego; na ten cel nadał 800 kóp gr., majątek
Jasiew'o, dziś w święciańskim powiecie, i domek drewniany
w Wilnie; z woli jego był pod kierownictwem kapituły wi-
leńskiej, łącznie z bursą Ambrozjańską; po przelaniu ma-
jątków kościelnych do skarbu 1842 г., fundusz ten przeszedł
pod zarząd gimnazjum wileńskiego l).

Konwikt Szyszki, Seminarium Szyszkovianum. Collegium
Nobilium, dziś instytut żeński, założony w r. 1737, przez
Daniela Szyszkę, kasztelana nowogródzkiego, na 7 uczni
10,000 zip. z majątkiem Siemianowszczyzną i folwarkiem
Zawiadyń, pod zarządem jezuitów znacznie powiększony,
w czasie ich kasaty wynosił 40,000 złp. i dom; utrzymy-
wano 70 uczni. Po kasacie jezuitów zniesiono i Collegium
Nobilium, konwikt zaś Komisja Eduk. wcieliła do Wielkiego
konwiktu, założonego na 70 uczni pod zarządem Szkoły
Głównej. Dziś połączony z bursą Walerjańską 2).

Konwikt biskupa Pilchowskiego i Tyzenhauzą z domem,
niedaleko od kościoła św. Jerzego, na 22 uczni, dziś szkoła
realna. — Walickiego na 7 uczni, Szymkiewicza na 3 uczni;
Herberskiego na 4 uczni; Ślepścia na 3 uczni; Sapiehy na 6
uczni; Jundziłła na 2 uczni; Sawaniewskich na 4 uczni; Wi-
cherta na 15 uczni; Ancuty na 2 uczni. Wszystkie wcielone
do bursy Walerjańskiej 3).

Bibljoteki.

Z duchowieństwa świeckiego znaczniejsze księgozbiory
posiadali członkowie kapituły, jak sufragan Jerzy Albinus,
którego bibljoteka przeszła do jezuitów, biskup Brzostow-
ski, sufr. Józef Sapieha i inni, których księgozbiory wcie-
lono do bibljoteki kapitulnej, stanowiącej dziś znaczną
część bibljoteki seminaryjskiej. Zakonnicy, pomimo po-
wszechne ich posądzenie o zacofanie, lenistwo i nieużytecz-

') 1824 r. Wyszczególniając fundusze, akta opisują, pod dniem 14 czerwca,
stan Jasiewa, w którym było pierwotnie 100 chat poddanych, ale z po-
wodu małoj ilości gruntu, wojen, morowego powietrza liczba ich spadła
do 72. Przy zmianie warunków, dzięki wygranym procesom liczba chat
w tym roku wzrosła do 96, w których liczono skarbowych poddanych 192,
z nich 01 poszukiwali szlachectwa. Dochód z Jasiewa w tym roku wy-
nosił 693 r. 22 кор., % kamienicy Rejnartowskioj 100 rsr. i t. p., ogółem
1567 rsr. и obydwóch burs, w których utrssymywano 19 uczni.

%) Bieliński 1. c . t. 1, str. 81. Łukasiewicz Historja sikdł t. IV.
Dzieje Dobroczynności II. 1820, atr. 000.

«) Dziojo Dóbr. R. I, str. (500.
41
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ność dla kraju, z punktu widzenia szermierzy oświaty bez
Boga, prawdziwemi byli pochodniami Litwy. Gdy nie było
jeszcze druku zapisywali zakonnicy foljały, utrwalając zdo-
bycze wiedzy ludzkiej dla potomności, gdy nastała epoka
drukarska, stali się niestrudzonymi zbieraczami i stróżami
ksiąg drukowanych, przechowując przytem ciekawe doku-
mentą i rzadkie w rękopisach. Z wyjątkiem nielicznych
ubogich klasztorów, każdy klasztor był skarbcem wiedzy,
przy każdym mamy szkołę i większą, lub mniejszą, bibljo-
tekę, a nieraz gabinety fizyczne, jak np. w Drohiczynie
i w Łużkach u Pijarów, wGlębokiem u karmelitów, nie mó-
wiąc już o bibljotekach jezuickich. Bibłjoteki zakonne zawie-
rały księgi nie tylko treści teologicznej] ascetycznej, ale i ma-
tematyczne, historyczne, medyczne, poetyckie i t. p. Weźmy
np. katalog bibłjoteki wistyckiej, znajdujemy tam dzieła
w następującym porządku: ascetae, commentarii, catechistae,
concionatores, yrammatici, historici, jurisperiti, medici, poetae, phi-
losophi, theologi speculative el morales i miscelanae. Bibljoteka
głębocka, według katalogu z r. 1830, wykazuje dzieła z wy-
liczeniem tomów: S. Scriptura 27 tomów; • S. Patres 73 1.,
Exegetae 115, Canonistae 72, Controversistae 64, Morales 176,
Scholastici 129, Concionatores 225, Historici 114, Spiritua-
les 809, Politici 113, Poetici 52, Auctores medicinales 29,
Volumina legum 30, Varii 290, Italici 27, Miscelanei 181. Ga-
binet fizyczny zawierał 130 sztuk rozmaitych narzędzi,
22 ilustrowanych ksiąg i planów. Liczba tomów dzieł była
rozmaita, zależnie od powołania zakonu, jak i od warunków.
Zakony, posiadające szkoły, liczyły je tysiącami, inne zaś
secinami; w niektórych nie spotykamy prawie wcale, ale
wtedy najczęściej czytamy: „inkursja wojenna zniszczyła bi-
bliotekę"; częściej jeszcze spotykamy się ze skargą na naj-
ście Francuzów i na ich wandalską gospodarkę po kościo-
łach i klasztorach. Oprócz archiwum djecezalnego, wiele
klasztorów posiadało rękopisy i ważne dokumenty, szczątki
ich i po dziś dzień gdzie nie gdzie odgrzebują się w bibljo-
tekach, albo i na strychach plebanji.

Najbogatszą bibljotekę posiadali jezuici przy Aka-
demji. Powstała prawdopodobnie z bibłjoteki biskupa Prota-
sewicza, który ofiarował Akademji kilka tysięcy tomów
dziel; Zygmunt August dodał swoją bibljotekę zamkową wi-
leńską; pomnożyły ją potem dary biskupów i kanoników
wileńskich; Lew Sapieha ofiarował bibljotekę swą rożańską,
zawierającą arcydzieła najwyborniejszych autorów, księża
Wierzbiccy około IGOOO złp. wyłożyli na urządzenie tej bi-
błjoteki i kupili dom i place na Zarzeczu, z których 860 złp.
na utrzymanie bibłjoteki przeznaczyli. Nie poprzesta-
jąc na ofiarach, jezuici sami się troszczyli o powiększenie
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księgozbioru, ratując bibljotekę od zagłady w czasie wojen
1650—1660, schronili ją do Królewca, w czasie tej podróży
mocno została uszczuploną. Po kasacie jezuitów bibljoteka
przeszła do Komisji Eduk., do niej włączono bibljoteki je-
zuickie: kroską, grodzieńską, kowieńską i z innych kole-
gjów. Nadto pomnożyły ją prace i zabiegi członków Komisji
Eduk., a szczególniej Gródecka, Śniadeckiego i innych,
a także przyłączenie w 1816 r. po-jezuickiej bibljoteki słuc-
kiej. Cesarz Aleksander I przeznaczył 40,000 rb. na fundusz
bibljoteki. Gdy Uniwersytet zamykano, bibljoteka obejmo-
wała 20,000 tomów dzieł teologicznych, które oddano nowo-
utworzonej Akademji wileńskiej; 9000 dzieł naukowych od-
dano do naukowego okręgu; 500 dzieł matematycznych —
dla obserwatorjum; 13,000 — dla Akademji medyko-chirur-
gicznej; 3000—dla Instytutu Lekarskiego, resztę rozesłano
po zakładach naukowych. Zawierała tedy bibljoteka akade-
micka w przededniu swej kasaty do 50,000 tomów. Co się
z nimi stało, trudno wiedzieć; zapewne, że część przesłano
do bibljoteki akademickiej rzymsko-katolickiej w Peters-
burgu i do uniwersytetu kijowskiego, część pozostaje w bi-
bljotece publicznej wileńskiej historyczne rękopisy do uniwer-
sytetu moskiewskiego, reszta rozeszła się po rękach i anty-
kwarniach1).

Wyżej nadmieniliśmy, że przy każdym klasztorze była
większa lub mniejsza bibljoteka, stosownie do celu zakonni-
ków i ich zamożności, z tych wykazujemy znaczniejsze
w Wilnie: i) przednie miejsce zajmuje bibljoteka misjonar-
ska, zawierająca tomów 8,284; 2) pijarska 7,000; 3) bernar-
dyńska 4,142; 4) karmelitów bosych 3,651; 5) dominikańska
3,480; 6) franciszkańska 3,358; 7) karmelitów dawnej re-
guły 2,120; 8) kanoników regularnych lateraneńskich 2,819;
9) trynitarska 4,060; 10) wizytkowska 1,118; 11) p.p. ber-
nardynek 706; na prowincji: 12) pijarska w Szczuczynie 2,751;
13) franciszkańska w Olkienikach 1,995; 14) kartuzjańska
w Berezie 2,510; 15) dominikańska w Dereczynie 1,143;
16) marjańska w Raśnie 1,087; 17) benedyktyni w Starych
Trokach 1,521; 18) cystersów w Wistycy 1,500; 19) pijarska
w Łużkach 690; 21) dominikańska w Grodnie 15,000; 22) do-
minikańska w Poporciach 1,072; 23) bernardyńska w Grod-
nie 2,000; 24) augustjańska w Brześciu 1,201; 25) bernardyń-
ska w Słonimie 928; 26) bernardyńska w Iwju 570; 27) kar-
melitów bosych w Grodnie 526; 28) dominikańska w Słoni-
mie 470; 29) franciszkańska w Olszanach 510; 30) kanoni-
ków regularnych w Krzemienicy 520; 31) Dominikańska

ł) Bieliński l. c. t. 1, sto. 133. Łukaszewieis. Historia siskół, t II.
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w Różanym Stoku 600; 32) trynitarska w Mołedecznie 1,086;
33) karmelitańska w Miadziole 500; 34) dominikańska w Ły-
skowie 1,450; 35) karmelitańska w Głębokiem 2,621 i t. d.;
z wizyt klasztornych możemy się przekonać, że każdy pra-
wie klasztor, posiadał bibljotekę, składającą się, co najmniej,
od 100 do 300 tomów; każdy nadto miał dokumentą funda-
cyjne od kilku do 80 przeszło, jak np. marjanów w Raśnie.
Wiele przytem bibljotek nie wniesiono do wizyt z powodu
pożarów, albo inkursji nieprzyjacielskich, w których uległy
zniszczeniu. Treść ksiąg była: teologiczna, filozoficzna i hi-
storyczna. Obok druków w bibijotekach znajdowało się wiele
ważnych rękopisów. Niektóre księgozbiory miały katalogi,
z których widać, jak z postępem lat stopniowo powiększały
się bibljoteki. Dziś z nich niema śladu. Rozeszły się praw-
dopodobnie w czasie kasaty po rękach prywatnych J).

Drukarnie. Obok licznych drukarń świeckich, porozrzu-
canych po całej Litwie, były także drukarnie zakonne, z któ-
rych główniejsze przetrwały do początku XIX w. W Wilnie:
jezuicka, potem uniwersytecka, wreszcie sprzedana Józefowi
Zawadzkiemu; misjonarska, pijarska, bazyljańska; w Grodnie:
jezuicka, sprzedana przez Radę uniwersytecką i bazyljań-
ska w Supraślu2).

XX.

Seminarja djecezalne w djecezji wileńskiej.

Seminarjum wileńskie. Od początków chrześcijaństwa
sposobiący się do stanu duchownego pobierali nauki du-
chowne i teologiczne w szkołach kościelnych, a potem ka-
tedralnych, lub zakonnych, lub też pod okiem i kierunkiem
kapłanów światłych i świątobliwych. Praktyka jednak wie-
kowa i coraz nowe potrzeby, wyłaniające się w duszpaster-
stwie, a przedewszystkiem walka z krzewiącymi się błęda-
mi i zepsutymi obyczajami wśród społeczeństwa, dowiodły,
że dla duszpasterza, żyjącego w pośród zepsucia, sama
nauka nie wystarcza; jak i wykształcenie w obyczajach,
dorywcze i rozmaite, ze względu na różnorodność szkół,
nio daje młodym lewitom tego zespołu duchowego, jaki się
wymaga od pracowników na niwie Chrystusowej w chara-
kterze duszpasterzy. To też Augustyn ńw. zapoczątkował

>} Wizyty klasztorów a r. 1804, 18, 20, 28 i ;?0. Kraszewski. Wilno,
t. IV. Radziszewski. Wiadomość liietoryczno-atatystyczna o bibljotokach.—
Kraków 187Г), druk Anczyca.

2) Raporty Kossakowskiego r. r. 1708, str. 37 i Kraszowski. Wilno,
t. IV, str. 41; Bielińeki 1. c. t. 1, str. 121.
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zgromadzenia księży świeckich, t. zw. monasteria clerico-
rum, w których kapłani, żyjąc społecznie, mieli się oświecać
w nauce i ćwiczyć się w cnotach kapłańskich. W tej to
myśli wielu biskupów na zalecenie synodów utworzyło od-
powiednie zakłady naukowo-wychowawcze, dla wstępujących
do stanu duchownego, pod nazwą szkół biskupich — episco-
pia. Z powstaniem uniwersytetów, od wieku XI, zakładano
specjalne bursy dla kleryków, uczęszczających na wykłady
uniwersyteckie. Jednakże brakło w tych szkołach i bursach
jednolitości i gruntownej ścisłości w wychowaniu ascetycz-
nem przyszłych duszpasterzy; co spowodowało zanik oby-
czajów w duchowieństwie, a i same szkoły poszły w zapo-
mnienie. Starano się zapobiedz temu w XV i na początku
XVI wieku przez stosowną reorganizację zaniedbanych
szkół katedralnych i zakonnych; ale te starania nie wiele
pożytku przyniosły. Dopiero sobór Trydencki skutecznie tym
brakom zaradził. Dnia 15 lipca 1563 г., na sesji 23, po roz-
ważeniu wszystkich ujemnych stron, dotychczasowych szkół
duchownych, synod postanowił, by w każdej djecezji urzą-
dzone były odpowiednie szkoły dla kleryków pod nazwą se-
minarjów: i zalecił biskupom wykonanie tego postanowienia
pod grozą kary na opieszałych, zależnej od uwzględnienia
arcybiskupów. Biskupi tedy w myśl soboru obowiązani byli
zakładać seminarja przy katedrach, lub w miejscach odpo-
wiednich, zgromadzać do nich młodzież w liczbie stosownej
do rozmiarów i potrzeb djecezji, dawać im utrzymanie, nau-
kę i wychowanie — alere, ac religiose educare et ecclesia-
sticis disciplinis instituere. Seminarja te według postano-
wienia soboru zostają pod bezpośrednim kierunkiem i zarzą-
dem biskupa, który łącznie z kapitułą wyznacza dozorców,
czyli prowizorów seminaryjnych, zwykle członków kapitul-
nych, dla dozoru wychowawczego i ekonomicznego nad se-
minarjum.

Nie spotykamy śladów, by w djecezji wileńskiej była
specjalna szkoła dla duchowieństwa świeckiego do soboru
Trydenckiego. Szkółka katedralna i szkoły zakonne, albo
prywatna nauka, przygotowywały przyszłych kapłanów, któ-
rych po odpowiednich próbach i egzaminach dopuszczano do
święceń. Zdolniejsi i zamożniejsi, oraz zasłużeńsi studenci
w szkółce katedralnej, otrzymawszy zapomogę od kapituły,
udawali się na wyższe studja do Krakowa, lub do Pragi,
gdzie mieli założone dla siebie bursy przez królowę Jadwigę
i wracali stamtąd uwieńczeni laurami, by zająć miejsce
w kapitule, lub zasiąść na tronie biskupim. Nie mało tez
księży przychodziło na Litwę z djecezji polskich, płockiej, kra-.
kowskiej, gnieźnieńskiej i innych, jak to często spotykamy
w dokumentach fundacyjnych kościelnych, w których fun-



— 326 —

datorowie oświadczają, iż na mocy praw kolatorskich stano-
wią proboszczem kapłana z djecezji gnieźnieńskiej, płockiej
i t. d., a jeśli to parafja litewska, zastrzegają, by ci plebani
trzymali wikarjuszów, posiadających język litewski.

Chociaż rozporządzenie synodu Trydenckiego wyszło
w tym czasie kiedy się reformacja szerzyła na Litwie; nie
pomyślano o jego wykonaniu. Dopiero biskup Jerzy Radzi-
wiłł, kierując się wskazówkami o. o. jezuitów założył semi-
narjum djecezalne w pałacu swoim, przy ulicy Biskupiej,
(dziś kancelarja jenerał-gubernatorska) dnia 12 stycznia 1582 r.
Kierunek jego naukowy i wychowawczy poruczył jezuitom;
a biskupom wileńskim i kapitule, zaklinając ich — per vis-
cera misericordiae Jesu Christi—pilny dozór, opiekę i pomoc
względem tego seminarjum. Od siebie nadał n;i utrzymanie
jego folwark swój Wozgieliszki z warunkiem by utrzymy-
wano 12 kleryków; zwoławszy zaś w lutym duchowieństwo
djecezalne na synod gorąco mu polecił opiekę i pomoc dla
seminarjum. Król Stefan Batory przydał od siebie do tego
funduszu majątki Kołpienicę i Łuki,' należące do plebanji
nowogródzkiej, razem z kolatorstwem probostwa. W r. 1603
fundusz ten się powiększył nadaniem majątku Korkożyszek
przez Wojciecha Jarczewskiego *)•

Od założenia seminarjum dawał się od czasu do czasu
poczuć niedostatek funduszu na utrzymanie kleryków; o ile
dochody zależały od urodzaju i nieurodzaju, pomyślnego stanu
i rozmaitych klęsk w kraju. Jeden z członków kapituły, wy-
bierany na prowizora seminarjum, czuwał nad stanem eko-
nomicznym tego zakładu i powiadamiał kapitułę o krytycz-
nym jego stanie funduszowym. Zaradzała temu kapituła we-
dług możności, uciekając się nieraz do zaciągania pożyczki
u zamożniejszych kolegów3). Z tego powodu powstawały
nieporozumienia między kapitułą i jezuitami, którym zarzu-
cano nieumiejętne szafowanie funduszem seminaryjnym.
Już w r. 1588, dnia 11 lutego, kapituła zaleciła jezuitom zda-
wać ścisły rachunek z rozporządzenia dochodów seminaryj-
nych, a jeśliby się nie poczuwali na siłach, by się usunęli
od zarządu funduszami i zdali to na szafarza świeckiego,
wyznaczonego przez kapitułę. Zatarg na razie załagodzono,
ale katastrofy nie zażegnano2).

l) Według sprawozdania komisji likwidacyjnej z r. 1842, przelewa*
,,..j fundusze kościelne do skarbu, Kołpienica z folwarkami Luki i Za-
chary miały poddanych mężczyzn 1477, dochodu dawały 8000 rsr.; Waz-
gieliszki 315 mężczyzn, dochód 2«39 rsr.; Korkożyezki 107 rmjżczyzn, do-
chód 1164 rsr. Archiw. konsyst. Ш 1031. Raporty Kossakowskiego. Acto
cap., t. III.

*) 1590 r. pożyczono od plebana ntemeńczyńskiogo, k:m. Niemczyno-
wicza, 40 kóp gr. Acte, t. VII. Kościół Zamkowy cz. I, sir. 78.



— 327 —

Nie wielkie to było seminarjum, powiększone w r. 1613
przez umieszczenie w niem, na prośby biskupa Mikołaja Pa-
ca, tlerykow żmudzkiej djecezji; szeregi kapłanów, posługu-
jących po parafjach, zapełniały się wychowańcami Akademji
i zakonów. Klerycy nosili długie czamary z wylotami, pod-
szytymi fjoletową materją; obowiązani byli asystować przy
nabożeństwie w katedrze w dni święte. Wychowaniem ich
kierowali jezuici przez swego magistra, który stale miesz-
kał w seminarjum. Obarczeni jednak licznymi obowiązkami
dorywczo widać traktowali sprawę wychowania kleryków
w seminarjum djecezalnem. Wydelegowani bowiem, w r. 1622,
komisarze kapitulni do wejrzenia w sprawy seminarjum
oświadczyli, že niektórzy klerycy późno wracają do domu,
we dnie wychodzą do miasta i za nic mają monita et ver-
bera. Kapituła zaleciła jednego wyrzucić z seminarjum,
a drugiego „ictibus et plagis melioratum" zostawić.

Zaniepokojony tym objawem biskup Wołłowicz, radzi
się kapituły, co począć? — czy nadal można zostawić semina-
rjum pod kierunkiem jezuitów. Jednak z powodu nieobec-
ności prowincjała jezuitów, o. Jamiołkowskiego, na razie nic
nie postanowiono i sprawa została po dawnemu w ręku je-
zuitów. Ci wiążąc końce z końcami w dochodach i rozcho-
dach seminaryjnych utrzymywali od 6—8 kleryków, których
uczyli gramatyki, retoryki, logiki, kazuistyki, śpiewów
i obrzędów, zdolniejszych posyłali do akademji. Na utrzy-
manie każdego kleryka prowizor kapitulny wypłacał po 150 złp.
rocznie. Na zarzut biskupa Abrahama Wojny, uczyniony ka-
pitule, d. 3 lutego 1637 г., iż w seminarjum mało się kształci
kleryków przez niedbalstwo kapituły; ta się tłumaczy nie-
tylko brakiem funduszu, ale i powołania do seminarjum
w młodzieży wstępującej do stanu duchownego, z powodu,
że po ukończeniu seminarjum otrzymuje się tylko wikarjat,
na którym trzeba długo czekać, nim dadzą plebanję; chęt-
niej się garną do akademji, bo ta daje większe prawa do
prebendy.

W tymże czasie zapytani jezuici przez kapitułę o przy-
czynach małej ilości kleryków i o sposobie ich wychowania,
odpowiadają; że, środki na utrzymanie są za szczupłe, wiele
się wydaje na utrzymanie gmachu, odzienie dla kleryków,
książki, papier i t. p.; taniej 150 złp. od osoby utrzymać nie
można, gdyż wszystko podrożało. Magister, utrzymywany
kosztem seminarjum, musi być ciągle przy klerykach, dla
czuwania nad ich skłonnościami i obyczajami, czy się kwa-
lifikują do stanu kapłańskiego: — noc enim ex omni ligno
Mercurius; śledzi przeto ich magister w domu i w drodze
do szkoły i do katedry. Klerycy studjują retorykę, teologję,
rzadko który uczęszcza na filozofję; choć bardzo byłoby po-
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żądanem, by studjowali kurs nauk wyższy, jak tego życzą
niektórzy członkowie kapituły. Chociaż nie chcą przyjmować
małoletnich do seminarjum; jednakże muszą ulegać woli
i rekomendacji osób mających powagę;, i przyjmować ich
przeciwko swemu przekonaniu •). Majątki wreszcie semina-
ryjne, zostawione jezuitom, nie wiele dają dochodu; Korko-
żyszki w tym roku dały tylko 100 złp.2).

Tak to z postępem lat rosły nieporozumienia między
kapitułą a jezuitami na tle funduszów seminaryjnych, zao*-
gniała tę sprawę jeszcze utarczka o kolatorstwo plebanji
świętojańskiej, którego się domagali jezuici i nakoniec wy-
mogli. A seminarjum na tem cierpiało. W roku 1645 kapi-
tuła się uskarża, iż klerycy przychodzą do katedry oberwani
i zaleca swemu prokuratorowi dopłacać 200 złp. rocznie na
odzienie dla 8 kleryków. Jezuici ze swej strony w tymże
roku zagrozili, iż jeśli nie będzie powiększona prowizja na
utrzymanie kleryków, opuszczą seminarjum. Wysłani jednak
delegaci od kapituły jeszcze raz zażegnali katastrofę.

Mając na względzie szczupłość funduszów, kapituła
przestrzegała, by nie przyjmowano do seminarjum kandy-
datów nie mających lat 16, i takich, którzy nie ukończyli
retoryki, lub przynajmniej poetyki, a także i nieumiejących
po litewsku mówić: gdyż tacy musieli dłuższy czas spędzić
w seminarjum na naukach3).Nadto zobowiązywała wszystkich
przysięgą do nieopuszczania djecezji po ukończeniu semi-
narjum.4).

Nareszcie dnia 4 listopada 1652 r. magister, jezuita
Krtiger, wyłajawszy kleryków, w nocy opuścił seminarjum
i przeniósł się do sąsiedniego alumnatu, czyli seminarjum
papieskiego, zostającego pod zarządem jezuitów: oświadcza-
jąc na wychodnem, że ani on, ani jezuici więcej się o nich
troszczyć nie będą. Obrażona takim postępkiem jezuity, ka-
pituła odbiera seminarjum od jezuitów i porucza dozór jego
i kierunek jednemu ze swych kanoników z zastrzeżeniem,
by nie mieć styczności, ani z alumnatem, ani z jezuitami.
Oczywiście więcej już jezuici nie wrócili do seminarjum;
chociaż monografiści i pisarze prawic powszechnie utrzy-
mują, że jezuici kierowali seminarjum do przyjścia misjo-
narzy.

ł ) Acta cap. t. X, str. 292 i nastąp.
3) Jezuici mieli tylko Wazgieliszki i Korkożyszki w swom rozporzą-

dzeniu, Kołpienico, •/, plebanjn nowogródzką kapitula trzymała w swein
njku i wypłacała po 150 złp. na kleryka.

') Acta z r. 1649, dnia 18 paźdz., podają odmówienie kapituły przyjęcia
do eeminarjum małoletniemu studentowi Owsianemu, na zasadzie, iż do se-
minarjum przyjmują sio, tylko, dorośli i umiejący po litewsku t. XII, etr. «50.

4) Kościół Z a m k o w y cz. I I , str. 126.
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Z ustąpieniem jezuitów stan ekonomiczny seminarjum
się nie podniósł, ale upadał coraz więcej z powodu najścia
Moskwy. W październiku 1654 roku fundusze i dochody do
tego się stopnia zmniejszyły, iż musiano wydalić część kle-
ryków, a zostawić tylko 4 do asysty; i ta reszta musiała
ustąpić w czasie gospodarowania wojsk moskiewskich w Wil-
nie od 1655 do 1661 r. Dopiero po powrocie kapituły i bis-
kupa do Wilna zaczęto uporządkowywać sprawy semina-
ryjne. Nie ufając w gospodarkę zbiorową kapituły biskup
Białłozor wziął fundusze i kierunek seminaryjny w swoje
ręce; po paru leciech jednak kapituła upomniała się o swoje
prawa, oparte na woli fundatorów. Tak więc znowu pod kie-
runkiem wspólnym biskupów i kapituły seminarjum jako
tako pędziło dni swoje. Biskup Sapieha zalecił na synodzie
1669 r. wysłać komisarzy do wejrzenia w sprawy semina-
ryjne i zdania sobie rachunku w ciągu 3 miesięcy. Śmierć
jednak tego biskupa i następnie długoletni zatarg kapituły
z nominatem Pacem posunęły sprawę seminaryjną na dalsze
plany.

Dochody w tym czasie zredukowały się do 4,000 złp.,
liczba kleryków ledwie 4 osoby wynosiła. Do kierownictwa
seminarjum wziął się energiczny i obrotny prałat Żuchorski
i powiększył liczbę kleryków o 2. Rozumie się, że ten stan
seminarjum nie mógł powiększyć szeregów duchowieństwa
w djecezji; wypełniały się te szeregi akademikami, których
po kilkudziesięciu rocznie dawali jezuici. Akademicy ci, jako
kandydaci do stanu duchownego słuchali nauk w akademji
i w alumnacie; mieszkali zaś w domach prywatnych na
utrzymaniu proboszczów; roztrzęsienie to młodzieży duchow-
nej po domach prywatnych nietylko pozbawiało ją wycho-
wania należytego, ale i powodem było do zguby dla niej
i do zgorszenia dla drugich.

To też ze zdwojoną gorliwością czuwała kapituła nad
niewielkiem gronkiem alumnów seminaryjnych. W r. 1675
zaleca prowizorowi kanonikowi Brzostowskiemu mieszkać
w seminarjum z klerykami i mieć ich na oku, śledzić ich oby-
czaje i troszczyć się o utrzymanie, sprawić im odzienie
zwierzchnie po 8 złp. a spodnie po 6 złp. na osobę—ani ta-
niej, ani drożej. Dowiedziawszy się o założeniu zgromadze-
nia ks.ks. misjonarzy, kapituła stanowi dnia 3 października
1680 roku prosić Stolicę Apostolską o przysłanie ich do
Wilna i o pozwolenie oddania im seminarjum djecezalnego
pod ich zarząd i kierunek, z zachowaniem jednak praw kapi-
tuły do tego seminarjum. Do pomocy kapituło pod względem
urządzenia seminarjum przyłożył się i biskup Pac pod ko-
niec swych rządów, posiadłszy ostatecznie stolicę wileńską.
W roku 1688 wydał list pastorski, w którym zwraca uwagę

42
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na serninarjum i zaleca: l-o, by nikt nie wstępował do stanu
duchownego bez powołania i dla względów światowych; 2-o,
by klerycy mniejszych święceń umieli czytać i pisać po ła-
cinie i katechizm mniejszy; posiadający zaś wyższe świę-
cenia, by znali brewjarz, naukę o sakramentach i ceremon-
jach kościelnych; od kapłanów wymaga większej nauki
i zdolności do nauczania zasad wiary i obyczajów.

Jednak te zalecenia więcej się tyczyły ogółu przystę-
pujących do święceń, niż seminarjum, które i teraz pozo-
stawało pod zarządem prowizora kapitulnego, utrzymywało
6 kleryków. Tym prowizor wypłacał rocznie po 300 złp.
na koszta utrzymania. Przyjmowano do niego tylko szlachtę,
posiadającą język litewski. Klerycy chodzili na lekcje do je-
zuitów, kursu nauk określonego nie było, wyświęcano w miarę
zdolności i postępu w naukach i obyczajach. Biskup Brzo-
stowski troszczył się o posunięcie na wyższy stopień nauk
seminaryjnych, śledził bacznie fundusze jego i ściągał ra-
chunki z kapituły. Poruczono było regiensowi seminarjum,
ks. Włcdzimirskiemu, urządzić seminarjum na wzór papies-
kiego, kierowanego przez jezuitów; praktyka dała świetne
rezultaty; w roku 1724, dnia 12 maja, kapituła dziękuje ks.
Włodzimirskiemu za podniesienie nauk i karności w semi-
narjum.

Ale to niedługo trwało. Obarczony zajęciami, jako pro-
boszcz na dwuch probostwach (dworzeckim i horyhoreckim)
i notarjusz kapitulny, ks. Włodzimirski zaczął się zaniedby-
wać, jako regiens seminarjum; wzorowy kierunek zaczął
podupadać. Obok tego i dochody seminaryjne zaczęły kuleć,
dzięki gospodarce posesora dóbr seminaryjskich, sufraganą
Jerzego Ancuty. Ten, nie poprzestając na posesji, wystarał
się sobie o indult od Stolicy Apostolskiej na objęcie ple-
banji nowogródzkiej i, rozumie się, należącej do toj plebanji
Kołpienicy. Kapituła oparła się temu energicznie, oświadcza-
jąc, że indult uzyskany podstępnie, a sufragan chce na swój
użytek obrócić chleb ubogich. Nie poprzestając na tem, zwró-
ciła się do nuncjusza z prośbą o potwierdzenie jej praw ko-
latorskich, nadanych sobie przez króla Stefana, względem
plebanji nowogródzkiej.

Gdy sufragan reprotestował się i chciał procesować
z kapitulą, la przypomniawszy mu statut kapitulny—de te-
mere litem intentantibus—zagroziła odebraniem od niego z po-
sesji dóbr seminaryjskich, a jeżeli pomimo to będzie się
opierał, nakaże swym członkom unikać go, jako nieprzyja-
ciela kapituły. Stanowczość ta i groźba kapituły złamała
upór Ancuty; dnia 23 kwietnia 1725 roku, jako w uroczy-
stość swych imienin i konsekracji na biskupa, odstąpił swych
zachcianek i pojednał się z kapitułą; ta wy wzajem niając się
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za ustępstwa, wydała mu ponownie w trzyletnie dzierżawę
dobra seminaryjskie. Ale ta zgoda nie podniosła dobrostanu
seminarium ')•

W roku bowiem następnym, dnia u października, ko-
misarze kapitulni wejrzawszy w sprawy seminaryjne, takie
wieści przynieśli kapitule: W seminarjum jest 7 kleryków:
Jan Frąckiewicz z djecezji wileń.; Paweł Gościmiński—z płoc-
kiej,—tonsuraci, studjują metafizykę; Ludwik Żuk, tonsurat,
uczy się teologji moralnej; Antoni Żołyński—teologji; Marcin
Jeśman-^retoryki, syn zamożnych rodziców, ma swoje odzie-
nie, jak i Żołyński; Tomasz Gosiewski z płockiej djecezji
uczy się retoryki; Mateusz Krahelski z łuckiej djecezji—lo-
giki, nie ma ani tonsury, ani dymisorji. 2-o. O klerykach nie-
ma żadnego starania; żadnego ćwiczenia w śpiewie, rachun-
kach i ceremonjach kościelnych. W naukach kto się chce
uczyć, ten się uczy; nikt za ochotę nie chwali i za lenistwo
nie gani. Nabożeństwa ich nikt nie dogląda: odmawiają tylko
litanje, rano o Imieniu Jezus, wieczorem do N. M. P. i czytają
rozdział z Tomasza a Kempis. Regien.s rozmaitymi zajęty
interesami, ledwie kiedy bywa w domu. Niema ani egzami-
nów, ani korepetycji; kto się chce uczyć, musi szukać po-
mocy postronnej. Kymgajło był 2 lata, napisał tylko 2 ka-
jety z lekcji i przeszedł do misjonarzy. Niewiele więcej umie
i Lechnicki, który obecnie jest w Wołmie. Regiensem jest
ks. Włodzimirski, prokuratorem ks. Heder, profesor niezda-
tny, ale gospodarz dobry. 3-0. Odzienie jednym się daje,
drugim nie; żywność jaka taka, świece groszowe 2 na całą
dobę; w nocach przydłuższych choćby się kto chciał uczyć,
niema sposobu. Kapitula, wysłuchawszy tego sprawozdania,
usunęła ks. Włodzimirskiego; czasowym regiensem nazna-
czyła kanonika Żebrowskiego;- wyznaczyła też prowizora,
który łącznie z biskupim komisarzem miał co kwartał wi-
zytować seminarjum i dawać dokładne wiadomości o jego
stanie, dochodach i wydatkach, uregulować opłatę od każ-
dej osoby kleryków, powiększyć ich. liczbę.z prawem zmiany
regiensa po porozumieniu się z kapitułą; Żebrowski pozosta-
wał na urzędzie lat parę, w r. 1729 powołano na ten urząd
ks. Dawidowicza, zalecającego się nauką i cnotami 2).

W takim stanie znalazł seminarjum biskup Zieńko-
wicz, który był prawdziwym dobroczyńcą i organizatorem se-
minarjum djecezalnego. Nosząc się z zamiarem powiększenia
liczby kleryków i wprowadzenia porządku w naukach i wy-
chowaniu tychżo kleryków, oraz zaszczepienia i rozwinięcia

') Acta cap t. XXII — pod wska/.anemi latarni. *) Acta 1. e.
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w ich sercach zasad doskonałości kapłańskiej, wydał w r. 1733
następujący regulamin dla seminarjum:

I. Wstępujący do seminarjum nietylko powinien być
uległy przepisom i zwyczajom seminaryjnym, ale i szanować
prowizorów, jak swoich zwierzchników.

II. Ponieważ celem seminarjum jest wychowanie poboż-
nych i światłych kapłanów kościołowi i ojczyźnie, alumni
powinni pilnie się ćwiczyć w pobożności i dobrych obyczajach
i pracować nad zdobyciem nauki stale i wytrwale.

III. Po wstąpieniu do seminarjum przez kilka dni roz-
ważać będą rotę przysięgi, składanej przez alumnów przed
kapitułą, reguły seminaryjne, oraz wykłady lekcji. Po 6 mie-
siącach przygotowani należycie alumni podają kapitule przy-
sięgę przez się napisaną.

IV. Modlitwy odmawiać będą w czasie przepisanym
i zajmować się pobożnem czytaniem dla posiłku duchowego.
Dwa razy dziennie na dany znak będą się zbierać na mo-
dlitwę: rano umyci i przyzwoicie ubrani odprawią przez
kwadrans medytacje i odmówią litanje do Imienia Jezus
\ N. M. P. z modlitwami; wieczorem litanję do Wszystkich
Świętych za fundatorów, dobrodziejów seminaryjnych i za
Kościół katolicki; wreszcie po rachunku sumienia przez 3
kwadranse zajmować się będą naukami.

V. O godzinie 8 wszyscy w milczeniu i ze skromnością
udają się na spoczynek: nikomu odtąd niewolno palić świecy,
czytać, lub uczyć się, chybaby tego wymagała okoliczność
nieunikniona.

VI. Codzień Mszy św. będą słuchać, a w dnie nie-
dzielne, a szczególniej świąteczne, będą się spowiadać i ko-
munikować.

VII. We wszystkie niedziele i święta przychodzić do
katedry: 2 na suplikacyjną Mszę, a na sumę i nieszpory
wszyscy.

VIII. W niedziele i święta w ciągu roku każdy obowią-
zany powiedzieć 3 kazania, podczas obiadu, a także ćwiczyć
się w katechizacji.

IX. W poniedziałki, środy, piątki i soboty powinny od-
bywać się repety ej e.

X. W dnie sobotnio uczniowie wyższych kursów będą
rozwiązywać casus conscientiae (kwestje trudniejsze z teo-
logji Moralnej).

XI. W czasie lekcyjnym nie przechadzać się po domu,
ani wdawać się w rozmowy, chybaby jaka potrzeba, lub
grzeczność tego wymagała; wszelkiej niewłaściwej konwer-
sacji między sobą i z obcymi wystrzegać się należy.

XII. By nie marnować czasu lekcyjnego i nie odrywać
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się od nauki zajęciami postronnemi, unikać należy wizyt
grzecznościowych, składanych przez obcych (extraneorum
obse'quia).

XIII. Pilnie zajmować się studjami i bez słusznej przy-
czyny lekcji nie opuszczać.

XIV. Niewolno wychodzić z domu bez socjusza i po-
zwolenia przełożonych, chyba blizkość miejsca i wyjątkowe
okoliczności na to pozwolą.

XV. W dnie wolne od studjów i święte wolno mówić
w narzeczu miejscowem, w innym czasie tylko po łacinie
i to poprawnie (eleganter).

XVI. Niewolno trzymać ksiąg heretyckich, niemoral-
nych (obscaena) i gorszących. Na książkach wziętych w serai-
narjum nie robić napisów, ani notatek; nie wynosić książek
z domu.

XVII. Na każdem miejscu przyzwoicie się zachowywać,
jak przystoi stanowi duchownemu.

XVIII. Rano rychło wstawać, zasłać łóżko, obserwować
czystość, przyzwoitość i ochędóstwo.

XIX. Nikt nie może wprowadzać do bibljoteki (musaeum)
gości i osób obcych, by nie przeszkadzać pracującym.

XX. Wszystkie te przepisy i zwyczaje ku udoskonale-
niu własnemu i chwale Bożej należy ściśle zachować; wy-
kraczający będą ukarani przez prowizorów, lub ich za-
stępców.

XXI. Przepisy te mają być czytane co miesiąc w czasie
obiadu.

Rozhład czasu: W dnie powszednie o godzinie 5, a
w święte i rekreacyjne pół do 6 dzwoni się na wstawanie.
Po pół godzinie dzwoni się na litanje: kwadrans rozmyślania
i litanje o Im. Jezus i do N. M. Panny. Pół do 7 czytanie
tez do czasu lekcji, albo rekreacji. Pół do 11 pierwszy dzwo-
nek na obiad—czas wolny. Kwadrans przed 11 drugi dzwo-
nek. Po obiedzie ćwiczenia w śpiewie gregorjańskim. Od 2
kwadransu przed pierwszą czas lekcji i repetycji. Pół do 4—
czas wolny. O czwartej po uderzeniu dzwonka czytanie ka-
zuistyki, kontrowersji albo ekzegetów (interpretum). Kwa-
drans na 6 dzwoni się pierwszy raz, 2 kwadranse na 6 dzwo-
ni się drugi raz na wieczerzę. Trzeci kwadranse na 7: litanja
do Wszystkich Świętych; potem dzwonek na Anioł Pański,
następnie rachunek sumienia do 7-ej. Z uderzeniem 7 go-
dziny dzwoni się na modlitwę za dusze zmarłych. 8 kwa-
dranse na 8 udaje się do spoczynku. Acta cap. t. 26, str. 66.

Ale gdy najlepsze ustawy na nic się zdały bez Od po-
wiedniego kierownictwa, biskup ZieńkowicE po naradzie
ъ kapitułą w roku 1736 sprowadził z Warszawy na kiero-
wników seminarjum księży komunistów, albo bartolomitów,
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zwanych pospolicie Bartoszkami. Ci objęli zarząd w semi-
narjum 3 października i wzorowem kierownictwem zyskali
u wszystkich zasłużoną pochwalę. To też kiedy latem na-
stępnego roku po spaleniu się seminarjuin wynieśli się do
Warszawy; kapitula odbudowawszy w części spalone semi-
narjurn ponownie zaprosiła ich na kierowników przez koad-
jutora biskupa Józefa Sapiehę. Objąwszy seminarjum. poraź
drugi Bartoszkowie z czasem zaczęli się opuszczać w swej
gorliwości. Liczba jednakże alumnów dosięgła 30 osób.
Mało to jednak było na tak olbrzymią djecezję, brak ducho-
wieństwa świeckiego w dalszym ciągu zastępowali zakon-
nicy, gęsto wówczas po djecezji osiedleni.

Biskup Massalskina początku pasterzowania swego zwró-
cił uwagę kapituły,, że liczba alumnów w seminarjum sta-
nowczo jest za małą i gmach seminaryjny jest za szczupły;
żeby powiększyć fundusze jego, zaleca kapitule w r. 1763,
22 lutego, ustąpić na seminarjum wojniańską altarję w ko-
ściele kotedralnym do której należały dobra Michniszki, od
siebie obiecuje dawać po 10,000 złp. rocznie Kapituła chęt-
nie na to przystała i utrzymywała od siebie regiensa semi-
narjum po ustąpieniu ks.ks. Komunistów. Wkrótce, w r. 1765,
kierownictwo seminarjum poruczone zostało ks.ks. misjona-
rzom wileńskim, którzy mieli przy swem zgromadzeniu so-
minarjum i dla księży świeckich i uznani byli za wzorowych
kierowników młodzieży duchownej. Po przeniesieniu semi-
narjum z pałacu biskupiego i urządzeniu go w murach
kościoła św. Ignacego, biskup Massalski w r. 1774 wydał na-
stępujący regulamin co do urządzenia jego, kierownictwa
i wychowania kleryków.

l-o. Wyznaczył pensji rocznej regiensowi 100 czerw, zł.,
profesorom po 40 czerw, zł.; na premja dla profesorów
w końcu roku 80 czerw. zł. według uznania regiensa; ks.
prefektowi seminarjum 40 czerw, zł.; ks. komisarzowi dóbr
na ekspensy 80 czerw, zł.; część intraty zachował sobie na
gratyfikacje dla zaslużeńszych profesorów.

2-0. Bibljotekę jezuicką, pozostałą w tych murach, po wy-
braniu ksiąg potrzebniejszych, sprzedać, pieniądze zostawić
na przyszły rachunek.

3-0. Zaleca odebrać pod zarząd regiensa dobra semina-
ryjskie Wazgieliszki.

4-0. Także ułożyć szczegółowy inwentarz kościoła św.
Ignacego i domu seminaryjnego.

5-0. Założyć ogród fruktowy na Łukiszkach i pracą
kleryków utrzymywać go.

W roku 1782, d. o maja, na sesji w seminarjum, w obec-
ności sufr. Zieńkowicza, Chommskiego, biskupa eleuzyń.,
Łopacińskiego, sufr. żnmjdzk., Gzowskiego, nominata sufr.
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trockiego i kanoników Kruszewskiego i Dederki, biskup wy-
pytywał o porządku i sposobie nauk w seminarjum, pochwa-
lił staranność regiensa i profesorów; rachunki dochodów
i wydatków polecono rozejrzeć Gzowskiemu i kanonikowi
Puzynie; rachunki te biskup potwierdził dnia 10 maja i wy-
dał rozporządzenie.

l-o. Trzymać kucharza znającego się na kuchni i prze-
strzegać ochędóstwa w kuchni.

2-0. Z pensyi (gratyfikacji?) wyznaczonej profesorom
opatrzeć im wszelką wygodę, a resztę im oddać, albo obró-
cić na miejscowe potrzeby.

3-0. Ekonomom, kołpienickiemu i łuckiemu, wyznaczyć
pensji po 200 złp.—za ich zasługi, póki będą ekonomować.

4-0. Klerycy bez wiedzy biskupa nie mogą otrzymy-
wać prowizji.

5-0. Usunąć wilgoć z cel kleryckich i oświetlić ciemne
korytarze przez wybicie okien i utrzymywanie światła wie-
czorem x).

W roku 1788 wizytatorowie seminarjum, biskup sufr.
Toczyłowski i kanonik Mikołaj Tyszkiewicz, obejrzawszy
kościół i seminarjum, wydali następujące rozporządzenie,
l-o. Ks. regions Husarzevvski z pomocą czterech profesorów
powinien pracować nad wykształceniem serc i umysłów alum-
nów według reguły podanej przez księcia biskupa; czuwać
nad bibljoteką seminaryjską i nad majętnością wszelką se-
minaryjną z pomocą ekonoma. 2-o. W kierownictwie i kształ-
ceniu kleryków stosować się ściśle i bez żadnych wymówek
do programu podanego przez księcia biskupa 1774 roku.
3-0. Od początku maja do końca września klerycy powinni cho-
dzić na przechadzkę co wtorek i czwartek, z wyjątkiem
świąt w te dni przypadających; klerykom zawsze towarzy-
szyć ma jeden z profesorów. 4-0. Rcgiens i profesorowie po-
bierają pensję półroczną z góry, oprócz tego mają wikt
i parę koni do użytku. 5-o. Utrzymanie prefekta kuchni
brata Dąbkowskiego zależy od uwzględnienia i woli ekonoma.
6-0. Lekarza etatowego usunąć, a w przypadku choroby pro-
fesora, lub kleryka, wzywać doktora akademickiego, Jakóba
Briotela, za co będzie pobierał opłatę roczną 40 złot. węgier-
skich (dukatów). Chirurg Sondeckį pozostaje z opłatą roczną
140 złp., beczkę żyta i 3 beczki piwa. 7-o. Komendarzowi
nowogródzkiemu wypłacić 300 złp. rocznie. 8-o. Usunąć na-
jemnika, uprawiającego rolę (terrifabrum) z jego pomocni-
kami; zatrzymać zaś kominiarza i stróżów przy kościele i bra-
mio. 9-0. Utrzymywać praczkę do prania bielizny kleryckiej.

') Aota biskupa Maesalskiego r. 1782, str. 167.
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10-o. Ekonom powinien utrzymywać sług, zarządzać placami
na Łukiszkach i browarem. Następnie podane tegoroczne
dochody z majątków seminaryjnych: z "Wozgieliszek 7,877 zip.
6 gr.; z Hrebionki 6,353 złp. 3 gr.; z Kołpienicy 12,283 złp.
12 gr.; z Łuk 15,351 złp. 10 gr.; z Korkożyszek 5,700 złp.
1 gr. ')•

Pod umiejętnem kierownictwem misjonarzy oczywiście
seminarjum.* zaczęło się rozwijać, tak pod względem ekono-
micznym, jak i naukowym. Z powodu jednak zamieszek
w kraju fundusze zaczęły się uszczuplać. Rzucono się do
oszczędności i ulepszenia majątków seminaryjskich kosztem
kleryków, ucinając im należnej prowizji; zarząd majątków
odjęty został misjonarzom i poruczony księżom świeckim;
seminarjum coraz więcej zaczęło odczuwać brak środków,
0 ile że wojska nieprzyjacielskie gospodarowały w kraju.
W styczniu 1795 roku regiens seminarjum, misjonarz ks.
Dąbkowski, domaga się wypłaty sobie zaległej pensji; kapi-
tuła prosi go o poczekanie do roku przyszłego—pomyślniej-
szego. W tymże roku, dnia 27 listopada, komisarze kapi-
tulni, kanonicy Dederko, Krukowski i Strojnowski, po zwie-
dzeniu i rozpatrzeniu spraw seminaryjnych oświadczyli naj-
przód, iż ze względu na większą liczbę umierających kapła-
nów, aniżeli nowowyświęconych, należy tylko część klery-
ków przygotowywać do studjów wyższych, a resztę, dojrza-
łych, użyć do posługi na parafjach wakujących. Następnie
podają liczbę kleryków—32, z których trzech opłaca swe
utrzymanie, reszta jest na funduszu. Zarząd seminarjum
stanowi regiens i 4 profesorów, prokurator i doktor; sług
w seminarjum i w folwarku łukiskim 26 osób; tych liczbę
komisarze radzą zmniejszyć. Dochody wynoszą: z Wazgieli-
szek 7,877 złp. 6 gr.; z Korkożyszek 3,406 złp.; z Kołpienicy
9,099 złp. 25 gr.; z Łuk 8,217 złp. 26 gr. Od sumy Zieńkowi-
cza biskupa 20,000 złp. % 1,400 złp.; wogóle dochód roczny
wynosił 30,000 złp. 27 gr. Klerykom dawano na obiad
4 potrawy, na wieczerzę 2, a w niedziele i święta śniadanie.
Według zdania Dederki dochód dawniejszy 44,064 złp. 16 gr.
1 liczba kleryków 60, zmniejszyła się dzięki złej gospodarce
misjonarzy. Kościół św. Ignacego i klasztor, w którym się
mieściło seminarjum, komisarze znaleźli w dobrym stanie.
Zaczęły się więc nowe rozpatrywania spraw seminaryjnych,
utyskiwania na misjonarzy. Zabór kraju, chwilowe zwinięcie
djecezji niepozwalały zaradzić skutecznie potrzebom semina-
ryjnym.

') Visitatio generalia gominarii dioccesani Vilnensis... Anno I788,
w Włleń. Bibljotece 1'ublicz. sala 13, szafa_ 53, _№ 27. W tejże wtaycio
zawiera siej szczegółowy opis ówczesnej bibljoteki seminaryjskiej.
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Tymczasem dnia 8 kwietnia 1797 r. regiens Dąbkowski
stanowczo oświadcza o niemożności utrzymania kleryków
w seminarjum, z powodu uszczuplenia dochodów; kapituła
zwraca się do biskupa Jana Kossakowskiego, który już się
liczył wileńskim, wyznacza ponowną komisję i porucza ka-
nonikowi Kraszewskiemu zbadanie sprawy upadku fundu-
szów seminaryjskich. Kanonik Kruszewski, rozpatrzywszy
całą sprawę misjonarzy od objęcia rządów w seminarjum,
podał kapitule dnia 7 listopada w tymże roku następujące
sprawozdanie, które przytaczamy w streszczeniu.

„Od czasu objęcia rządów seminarjum przez ks. misjo-
narzy, do roku 1788, było na funduszu kleryków od 50—60;
uboższym dawano obuwie i odzienie, wszystkim zaś stół,
światło, opał i pranie bielizny. Młodszym dawano śniadanie.
Powiększono bibljotekę dodaniem instrumentów matematycz-
nych i gieograficznych. Roczną intratę podniesiono do 60,000
złp. Oprócz nauk duchownych, uczono logiki, matematyki,
gieometrji, historji powszechnej, prawa natury, języka fran-
cuskiego i niemieckiego; zdolniejszych posyłano do akademji.
W r. 1787 dobra seminaryjskie wyjęte zostały, z woli bi-
skupa, z pod zarządu ks.ks. misjonarzy i oddane księdzu świec-
kiemu; postanowiono wydatki na seminarjum oszczędzać
i obracać na ulepszenie tychże dóbr. Z tego powodu liczba
kleryków się zmniejszyła; profesorowie i klerycy doświad-
czali niewygód. Brak produktów, dostarczanych dawniej
z majątków seminaryjskich, zapełniano kupowaniem na ryn-
ku za droższą cenę. Cel był chybiony. Administracja, rzą-
dząca wówczas djecezją, prosiła biskupa o radę. Biskup
w roku 1791 wyznaczył komisję w osobie biskupa inflanc-
kiego, Jana Kossakowskiego i ks. Dederki, dla zbadania spra-
wy. Raport komisji odesłano biskupowi za granicę; który
naznaczył prowizorem kanonika Houwalta. Ten urzędował
do r. 1795. Na początku tego roku ks. regiens Dąbkowski
uskarżał się przed kapitułą na brak środków, klerycy doma-
gali się polepszenia utrzymania; kapituła znowu oddała яа-
rząd ks. misjonarzom i do rozpatrzenia sprawy przeszłej
administracji wyznaczyła w maju komisję".

„Po zebraniu wiadomości przez komisję znaleziono, iż
seminarjum obarczono długiem w kwocie 49,692 złp. 21 gr.
Nie poprzestając na tem biskup poruczył kanonikom Pil-
chowskiemu, Strojnowskiemu i Sulistrowskiemu ponowne
rozpatrzenie sprawy. Upadek funduszu trwał i za ks. Dąb-
kowakiego, który po usunięciu się z seminarjum niechętnie
przedstawił część rachunków w rejestrach, a ks. Pohl, wizy-
tator misjonarzy, przyjął tę rewizję rachunków za ubliżenie
zgromadzeniu".

Komisarz podaje zarazem i etat osób pozostających
43
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-w seminarjum. Regiensem był wtenczas ks. Niedźwiecki,
misjonarz; profesorami ks. ks. Piotr Kalinowski, Atanazy
Ignatowicz, Jerzy Myszkowski i Jan Cywiński; prokurato-
rem ks. Wiszowaty; kleryków 30 na funduszu, a 7 płatnych—
po 500 złp. rocznie. Jeden kleryk siedzi od lat 6, czterech
od 5 lat, reszta później; jeden drugoletni posiada altarję
owancką. Regiens bierze rocznie pensji 1,400 złp., profesorowie
po 700 złp., prokurator i doktor po 800 złp. Program nau-
kowy był następujący: Codzień, po godzinie, wykładano teo-
logję dogmatyczną, moralną i filozofję; po trzy kwadranse
historję kościelną; po półgodziny zrana w poniedziałki
i czwartki—casus conscientiae; trzy kwadranse, w ponie-
działki po południu, — rubryki; Pismo św. w niedziele
i czwartki; kaznodziejstwo i katechetykę we wtorki i piątki
pół godziny zrana; lekcje śpiewu we wtorki po obiedzie;
w piątki przez trzy kwadranse uczono obrzędów; w soboty
przez półgodziny ceremonji kościelnych. Ten program komi-
sarz słusznie uważa za znamionujący upadek dawnego pro-
gramu: i że wcale jest niewystarczającym dla przyszłych
kaznodziejów, prałatów i biskupów; radzi go tedy rozsze-
rzyć *).

Zostawszy biskupem wileńskim, Kossakowski po paster-
sku zajął się losem seminarjum. Ponieważ mury kościoła
św. Ignacego rząd zajął na koszary, przeniósł je do klasz-
toru karmelitów przy kościele N. Maryi P. Anielskiej, -czyli
św. Jerzego; bronił niezależności jego od zamachów władzy
uniwersyteckiej, która chciała je mieć pod swoim zarządem
jak i seminarjum główne. Uzyskał od cesarza Aleksandra I
d. 18 lipca 1803 roku potwierdzenie funduszu ziemskiego,
t. j . Wazgieliszek, Kołpienicy i Korkożyszek, na wieczne
czasy dla seminarjum djecezalnego. Majątki te wówczas da-
wały 11,000 rs. rocznej intraty; przytem pobierano procent
od 3,000 rs. z legatu biskupa Zieńkowicza. Umierając biskup
Kossakowski przekazał swoją bibljotekę dla tegoż seminar-
jum, które już od roku 1796 posiadało olbrzymią bibljotekę
kapitulną. Tak więc okres zapoczątkowany przez biskupa
Zieńkowicza, pomimo chwiejności funduszów dodatnio wpły-
nął na jego stan kulturalny s).

Po śmierci biskupa Kossakowskiego wskutek nieobec-
ności biskupów djecezalnych, seminarjum pozostawało pod kie-
runkiem i troskliwością kapituły, która przez swych prowi-
zorów czuwała nad jego stanem. Biskup Kłągiewicz, gorliwy
obrońca seminarjum głównego i tycn zasad, na których

>) Acta t. XXXIV. «) A c t a c a p . t. XXXV-XXXVII. Raporty
biskupa Kossakowskiego.
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ono zostało uorganizowane, poddał seminarjum djecezalne
pod zarząd fakultetu teologicznego i Akademji.

' P o kasacie zaś Akademji ułożona została i zatwierdzo-
na, dnia 19 listopada 1843 г., przez ministra Perowskiego no-
wa ustawa dla rzymsko-katolickich seminarjów, która pod-
dając seminarja pod władzę miejscowych biskupów, wprowa-
dzała zarząd bezpośredni, zależny od komitetu (prawlenja),
składającego się z rektora, inspektora, prokuratora i dwóch
profesorów świeckich; nadto ściśle określiła przedmioty wy-
kładane, jako to: Pismo św., dogmatykę, teologję moralną,
historję kościelną, homiletykę; język i historję rosyjską, ję-
zyk łaciński i śpiewy z obrzędami. Dobra ziemskie odjęto
w r. 1842, profesorom wyznaczono pensje: świeckim po 300 rb.,
a duchownym teologom od 100 do 200 rb. rocznie. Język
wykładowy dla teologów łaciński, dla świeckich rosyjski;
dla wprawy kaznodziejów narzecze miejscowe. Biskup Cy-
wiński prosił o niektóre zmiany, w końcu przyjął ustawę
w całości 31 stycznia 1845 г., wkładając przytem na rektora
obowiązek wykładania prawa kanonicznego. Rektorem był
ks. Kitkiewicz, inspektorem ks. Ludwik Zdanowicz, proku-
ratorem ks. Rajcewicz; Kulnin i Michałowskij, świeckimi
profesorami. Na utrzymanie seminarjum rząd wyznaczył
6852 rb. rocznie, wliczając w to pensję rektora oraz profe-
sorów. Liczbę kleryków etatowych na skarbowym funduszu
ustanowiono 40; reszta do r. 1864 wstępowała do seminar-
jum na swój koszt bez ograniczenia liczby. Za biskupa Kra-
sińskiego ogólna liczba kleryków dochodziła do 135.

Ten wzrost alumnów seminarjum tłumaczy się tem, że
nowicjaty zakonne i klasztory były już po większej części
pozamykane, Akademja przeniesiona, zniesione też zostały
seminarja misjonarskie: brzeskie i białostockie. Jedynym
tedy rozsadnikiem duchowieństwa, do którego się garnęła
młodzież, było seminarjum djecezalne. Po r. 1863 seminar-
jum było zachwiane, najprzód wskutek oporu ostatniokurso-
wych, którzy nie chcieli jeszcze przebyć dodanego przez
biskupa piątego kursu, i wynieśli się do innych djecezji, po-
wtóre wskutek przyczyn, od seminarjum niezależnych.
W opróźnionem seminarjum pozostawały do r. 1870 tylko
resztki, a od r. 1870 do 1872 było tylko 2 alumnów. Dopiero
w 1872 r. nowonaznaczony rektor Harasimowicz wraz ш in-
spektorem Abelewiczem i profesorami: ks.ks. Zwierowiczem
i Kluezyńskim, tchnęli nowe życie w opustoszałą winnicę Pań-
ską. Coraz gromadniej zaczęli się zbierać kandydaci, tak że w
r. 1876 Już był etat 40 wypełniony, nadetatowych nie przyjmo-
wano. Biskup Hryniewiecki wystarał się u rządu o pozwole-
nie przyjmowania 60 alumnów, biskup zaś Audziewicz do 90,
biskup Zwierowici do 100, biskup Ropp do 150.
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Według regulaminu dzisiejszego, kandydat powinien
mieć patent z ukończenia przynajmniej 4-ch klas gimnazjal-
nych, jak wymaga ustawa, albo świadectwo o zdaniu ogza-
minu specjalnego z tego kursu w gimnazjum. W seminar-
jum wykłada się Pismo św., dogmatyka, moralna, prawo ka-
noniczne, historja kościelna, homiletyka, katechizm i języki;
łaciński i rosyjski; od r. 1906 — polski i litewski, jako też
historja i gieografja Rosji; kurs trwa 4 lata. Mįejsc etato-
wych w Akademji djecezja wileńska posiadała z początku
12, obecnie zredukowano na korzyść innych djecezji do 7 ').

Seminarjum misjonarskie w Wilnie. Oprócz własnych kle-
ryków, internów, misjonarze kształcili u siebie kleryków, ma-
jących powołanie do posługi kapłańskiej w djecezji, jako ka-
płani świeccy. W Encyklopedji kość. (t. XIV, str. 441) mylnie
połączono ten oddział seminarjum djecezalnego z semi-
narjum djecezjalnem, założonem przez kardynała Radziwiłła.
Na ten oddział przez Antoniego Niesieckiego, ks.ks. Niemkie-
wicza, Bohdziewicza i pewnego obywatela utworzony był
fundusz 5400 rb. na utrzymanie 7 kleryków. Wykładano:
teologję, prawo, filozofję, gieometrję, retorykę i rubryki.
W r. 1805 kleryków było 20, a w roku 1828 było profesorów
7, kleryków świeckiego duchowieństwa 36; zamknięto je w
1844 r.2)

W Iłukszcie, fundacji Zybergów, pod kierownictwem
ks.ks. misjonarzy kształciło się 4 kleryków: kurs był 3-łetni.
Wykładano: Pismo św., teologję, rubryki i śpiewy 3).

W Brześciu, po przyłączeniu Brześcia z pod zarządu
biskupów łuckich było 2 kleryków przy kościele parafjal-
nym na funduszu biskupa Rupniewskiego i ks. Szpanenberga
3600 rb.

Było to seminarjum małe z 2-letnim kursem; rektorem
i profesorem był ks. Masiulewicz. Wykładano: teologję, re-
torykę, logikę i kant. Biskup Kossakowski starał się pod-
nieść liczbę alumnów do 10 i na seminarjum obrócić mury
po-jezuickie; zostało zamknięte w r. 18304).

W Białymstoku, seminarjum założył metropolita Sie-
strzencewicz w r. 1819 na funduszu Ludwika Kruszewskiego
20000 zł. i z innych późniejszych zapisów 12000. Przetrwało
do roku 1842; w roku 1835 było 14 kleryków pod kierunkiem
misjonarzy 5).

eystorekje. *) Tabela z r. 1805 i Raport biskupa Kossakowskiego I.e. 4)Eap.
biskupa Kossakowskiego z r. 1798. Tabela 1. с Wizyta z r. 1810. Forrau-
lerzo z r. 1815. BJ Wizyta z r. 1835. № 125.
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Seminarjum papieskie, założone zostało w 1582 roku za
biskupa Jerzego Radziwiłła, przez legata papieskiego Posse-
wina; Grzegorz XIII ofiarował na ten cel 1000 dukatów, a po-
tem inni papieże rok rocznie przysyłali na utrzymanie po
2000 dukatów. Seminarjum to było przeznaczone dla klery-
ków unickich; kierowali niem oo. jezuici, a nikt się do nich

•nie wtrącał, oprócz wizytatorów papieskich. Uczyli się w
niem klerycy, początkowo łacińskiego obrządku i bazyljanie.
Benedykt XIV zalecił umieszczać tylko unitów: z archidje-
cezji wileńskiej 6; z djecezji chełmskiej, włodzimierskiej,
pińskiej, połockiej, smoleńskiej po dwóch, za Piusa VI przy-
jęto z korony 3. Zakład ten mieścił się obok seminarjum dje-
cez., przy ulicy biskupiej, i nazywał się „alumnatem papieskim".
(Wcale jednak nie było ono kolegjum jezuickiem, jak mylnie
powiedziano w Enc. kość. „Seminarja w Polsce"); Alumnat
ten dotrwał do kasaty jezuitów, a nawet i przetrwał swych
pierwotnych kierowników. Bo chociaż po kasacie jezuitów
zmiennych doświadczał losów, zwłaszcza za czasów Komisji
Edukacyjnej i seminarjum głównego; jednak dotrwał aż do
upadku uniwersytetu i dopiero w przededniu jego zamknię-
cia rozeszli się alumni po świecie.

Wykształceniem alumnów tego seminarjum po kasacie
jezuitów zajmowali się bazyljanie. Tabela z r. 1796 wykazuje
rektora Paschazego Leszczyńskiego, 4 profesorów i 21 kle-
ryków. Pensja na utrzymanie seminarjum wynosiła 12420 zł.
z kamery papieskiej, kwartalnie wypłacano przez weksle,
albo przez nuncjusza. Od r. 1799 alumni przeszli pod. zarząd
zwierzchności szkoły głównej i przez cały czas trwania tej
szkoły, a potem uniwersytetu, słuchali wykładów w szkołach
bazyljańskich oraz w seminarjum głównem. Kiedy zaś alum-
nat, wskutek braku pomocy od papieży, od r. 1799 długami
obciążony i zrujnowany, sprzedany został za 10000 zł. Pu-
słowskiemu, a w r. 181O od niego wykupiony, w roku 1812
przez francuzów obrócony na szpital, po ich zaś wyjściu,
przez Rosjan — na lazaret, gdy ustała wojna zuowu po-
wrócony duchowieństwu; w tym czasie alumni, szukając
przytuliska, mieścili się już to u bazyljanów, już u august-
janów, już wreszcie na nowo wracając do swego domu. W
r. 1828 zabroniony został im wstęp do seminarium głów-
nego, a w r. 1880 tylko resztki w liczbie 9 opuściły zakład l).

Seminarjum główne, dziecko ulubione Strój no wskiego,
wiele obiecujące, a mało przynoszące pociechy; założone zo-

1796 roku
str. 140.

') Wiadomości o szpitalach ш r. 1790. Tabela klasjstoru bazyljanów
oku; Bieliński 1. c. t. I., str. 8.3. Podręczna Encyklop. kość. t. I,
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stało w r. 1803, w r. 1832 na Akademję rzymsko-katolicką
Wileńską, wraz z fakultetem teologicznym, przemianowawe.
Na zasadach nowych, wręcz duchowi kościoła przeciwnych,
bo Józefino-jansenistowskich założone, z usunięciem rzeczy-
wistego i bezpośredniego kierunku biskupa djecezalnego,
mimo, że cieszyło się względami powag uczonych, jak zało-
życieli Strojnowskiego i Kłągiewicza; marne jednak wyda-
wało owoce i zgubne wywołało skutki: i jeśli kto z niego
wyszedł z duchem katolickim, była to łaska szczególna i wy-
jątkowa. Po wielu zabiegach udało się Strój no wskiemu wy-
jednać ukaz cesarski w r. 1803, dnia 18 lipca; na mocy tego
ukazu i opracowanego regulaminu przez założycieli wseminar-
jum głównem mieli się kształcić wybrani klerycy z seminar-
jów djecezalnych mohylewskiego, wileńskiego, łuckiego,
źmudzkiego, kamienieckiego i mińskiego *), a także i z se-
minarjów unickich, brzeskiego i łuckiego. Fundusz na utrzy-
manie tego seminarjum naznaczono z dochodów klasztornych
w ilości 15,000 rb. Od podatku wyjęto klasztory po-jezuickie,
pijarskie, misjonarskie, bonifratrów, wizytek i wszystkich
klasztorów, przy których były zakłady naukowe, albo które
posyłały swych nowicjuszów do uniwersytetu.

Funduszami i urządzeniem miało zawiadywać i rozpo-
rządzać kolegjum rzymsko-katolickie w Petersburgu; kie-
runek zaś naukowy i moralny zależeć miał od wskazówek
Rady pod prezydencją rektora uniwersytetu, czyli komitetu,
składającego się z trzech profesorów, teologów uniwersy-
teckich, dwóch członków kapituły wileńskiej2) i jednego pra-
łata unickiego obrządku; profesorów wybierała rada uniwer-
sytecka, kanoników kapituła z biskupem, a przedstawiciela
unickiego trzej archijereje. Działalność komitetu podlegała
kontroli i sankcji rektora uniwersytetu, kuratora i ministra
oświaty; członków wybierać miano corocznie. Na czele za-
kładu dla dozoru nad nauką i postępkami stał rektor, co trzy
lata obieralny przez komitet i zatwierdzony przez kolegjum;
uczniowie otrzymywali zupełne utrzymanie. Seminarja dje-
cezalne pozostawiono nietykalne, z obowiązkiem jednakże
wysyłania zdolniejszych alumnów do seminarjum głównego.
Postanowiono termin dziesięcioletni, po którym nikt z duchow-
nych nie mógł kandydować na wyzsze urzędy kościelne, ktoby
nie skończył seminarjum głównego albo nie otrzymał stopnia w
uniwersytecie; a co do zakonników, nikt z nich nie miał prawa
mówić kazania, ani nauczać we własnych i publicznych szko-
łach, ani zostać przełożonym, jeśliby przynajmniej nie zło-
żył egzaminu przy uniwersytecie. Od zdania przeto komitetu,
poza biskupem, a względnie do zakonów i papieżem, zale-

') Acta cap. 1821 r. •) 1. c. 1805 r.



— 343 —

żało nietylko wykształcenie młodzieży duchownej, ale i roz-
porządzanie się dobrami klasztornemi i najwyższemi godno-
ściami kościelnerai.

Przeciwko temu zaprotestowały zakony, obarczone po-
datkami i zastrzeżeniami co do wychowania, naruszającymi
regułę, a także i biskupi. Pomimo to jednak na staranie Stroj-
nowskiego w r. 1804 zaczęto ściągać podatki z zakonów,
a w r. 1808 otwarto seminarjura. Ponieważ zrujnowany alum-
nat nie nadawał się do zamieszkania, za wskazówką Tade-
usza Czackiego pomieściło się seminarjum główne w mu-
rach augustjańskich. Tak umieszczeni alumni z początku nie-
liczni, poddani zostali ścisłym regułom, ułożonym przez Stroj-
nowskiego i uzupełnionym przez łuckiego sufraganą, Jana
Podhorodeńskiego. Pierwotny komitet stanowili: biskup Woł-
czacki i Kraszewski, jako kanonicy kapituły wileńskiej,
Leszczyński, prowincjał bazyljanów, . Pocołbjewski, Golański
i Tomasze wski, profesorowie uniwersytetu. Oni to w r. 1806
wypolerowali na czysto projekty Strój no wskiego: de moribus,
disciplina, eruditione, victu et vita wychowańców. Nad po-
rządkiem czuwał obok Rady rektor uniwersytetu i wizytator,
członek kolegjum. Od kandydatów wstępujących wymagano
metryki, świadectwa o kształceniu się w seminarjum i o
zdolnościach i obyczajach; w czasie pobytu alumni powinni
byli usługiwać swym chorym kolegom, uczyć sług kate-
chizmu, uczyć się śpiewów i obrzędów i w porządku zacho-
wać zakrystję. W uniwersytecie zaś mieli słuchać teologji,
historji, prawa, Pisma św., a także literatury łacińskiej i pol-
skiej, historji naturalnej, botaniki, fizyki, agronomji, hygje-
ПУ i języków: greckiego i hebrajskiego. Prawo cywilne, eko-
nomja polityczna, mechanika, chemja, matematyka, archi-
tektura i inne były dowolnymi; natomiast język rosyjski
i jeden z nowożytnych (niemiecki lub francuski) obowiąz-
kowym. Każdy z wychowańców, choć raz w rok, powinien
był wypowiedzieć kazanie. Kurs nauk był 4-letni. Po skoń-
czeniu, wedle upodobania można było pozostać w zakładzie
i dalej kontynuować nauki, pod warunkiem jednak zachowa-
nia reguły seminaryjskiej. Nad pobożnością czuwał kapelan
towarzyszący modłom, rozmyślaniom i nabożeństwom i prze-
wodniczący na rekolekcjach; nad zachowaniem się w domu
czuwali dwaj prefekci obrządku łacińskiego i greckiego.

Pierwszym rektorem był Walenty Znamierowski, który
w 1807 roku ubiwszy sprawę z augustjanami, zajął ich mu-
ry i otworzył seminarjum % 13 tylko alumnami. Skutki no-
j e j ustawy seminaryjskiej % pominięciem ustaw sob. Try-
denckiego niedługo kazały czekać na siebie. Wykłady Pis-
ma św., prawa, prowadzone nie w duchu katolickim, fatalnie
się odbiły na zakładzie: kłótnie, swary, nienawiści wewnątrz
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seminarjum, nadużycia i skandale na zewnątrz, goryczą na-
pełniały serce Znamierowskiego; umarł nagle w r. 1810. Jego
miejsce zajął Benedykt Kłągiewicz. Nowy rektor miał w ser-
cu i ustach pobożne i światłe pragnienia, był czujny i po-
pularny względem uczni; w zasadzie jednakże, aprobując
ustawę obcą Kościołowi, sam więcej zwracał uwagę na wy-
kształcenie świeckie, niż duchowne swych uczni. Rozprzęże-
nie obyczajów było wielkie, kiedy od r. 1810—1812 wypra-
wiono jako niegodnych 20-tu alumnów, a tyleż uznano za
wątpliwych. W roku 1815 umiera założyciel i opiekun semi-
narjum Strojnowski. Nad zagrożonym zakładem czuwał przy-
jaciel Strojnowskiego, kurator książę Czartoryjski; mury
alumnatu po zwinięciu lazaretu wojskowego odnowiono, i w
r. 1816 Kłągiewicz na nowo je otworzył-dla alumnów. Prze-
widując jednak smutną przyszłość seminarjum głównego, zło-
żył urząd rektora w ręce Leśniewicza, zostawiając sobie urząd
członka Rady seminarjum. Ze zmianą rektora kierunek świecki
w seminarjum się nie zmienił, owszem za pobudką Kłągiewicza
rozpisywał, no wy rektor do innych biskupów odezwy, by za
przykładem seminarjum głównego kształcili młodzież w semi-
narjach djecezalnych w naukach i sztukach wyzwolonych.
Biskupi się temu oparli; biskup zaś kamieniecki, Mackiewicz,
odpisał, że mu potrzeba w kapłanach nie astronomów i bo-
taników, ale kierowników na drodze zbawienia. Biskupi, roz-
czarowani kierunkiem, panującym w seminarjum głównem, wi-
dząc w wychowańcach powracających więcej pychy, niż nauki;
coraz mniej wysyłali alumnów; przytem większość alumnów
rzucała stan duchowny, tak z 9 alumnów mińskiej djecezji
wróciło tylko trzech i to z przewróconemi głowami.

Taki stan seminarjum i skargi zakonników były powo-
dem, że w kolegjum petersburskiem, pod przewodnictwem
arcybiskupa Siestrzencewicza, zastanawiano się nad zwinię-
ciem tego zakładu; ale biskup łucki, Cieciszowski i Czarto-
ryjski bronili go jak mogli. Żeby uniknąć walki ze wszyst-
kiemi zakonami, postanowiono zdjąć podatek, a na utrzyma-
nie seminarjum obrócić dochody z bogatego klasztoru kartu-
zów berezkich; ale i to się nie udało. Skołatany Leśniewicz
złożył urząd rektorski w r. 1821 na kanonika łuckiego Ma-
merta Herburta, wychowańca tegoż seminarjum. Był to mąż
światły, oczytany, zdolny, obyczajny, oddający się prak-
tykom pobożności. Czuwał troskliwie nad ułożeniem ze-
wnętrznem alumnów, jak chodzą, jak noszą suknie i włosy;
ale nikt z ust jego nie słyszał zachęty do pobożności, do za-
miłowania powołania swego i miłości ku Kośeiołowi; alum-
nów zbywał połajankamf, używając słów prostackich i obel-
żywych, to też przez nich był niecierpiany — stąd znowu
nowe powstały zamieszania i bunty.
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Skorzystali z tego nieprzyjaciele seminarjum, wystarali
się u władz o kasatę. Cesarz Aleksander I w r. 1825 nakar
zał, aby do tego seminarjum nie przyjmowano więcej aspiran-
tów. Po śmierci Aleksandra I przyjaciele seminarjum, stra-
ciwszy z szeregów swych księcia Czartoryjskiego, którego
miejsce zajął Nowosilcow, czynili starania i zabiegi w celu
utrzymania zakładu. Minister Szyszkow polecił Nowosilco-
wowi rozpatrzyć tę sprawę. Kurator był tego zdania, iż z po-
wodu jakoby małej ilości katolików na Litwie i wpływów
łacińskich, trzeba było je skasować; rektor zaś uniwersytetu
Pelikan, wyznania greko-unickiego, bijąc na fanatyzm, ciem-
notę i występki kleru łacińskiego, radził seminarjum utrzy-
mać, gdyż jako źródło ciemnoty i zepsucia obyczajów uzna-
wał seminarja djecezalne; zarzucał nadto, iż przestarzałe
studja teologiczne i metoda scholastyczna, których się trzy-
mano w tych seminarjach, nużą umysły kleryków i prze-
szkadzają do studjów nauk wyzwolonych. Tak się ważyły
losy seminarjum głównego, tymczasem w r. 1826 umarł arcy-
biskup i rządca wileńskiej djecezji Siestrzencewicz, popie-
rany przez Nowosilcowa na prymasa Litwy. Miejsce Sie-
strzencewicza zajął przyjazny seminarjum głównemu biskup
łucko-żytomierski Cieciszowski, a rządcą djecezji wileńskiej
wkrótce został Kłągiewicz — sprawa seminarjum głównego
poszła więc w górę.

Kłągiewicz w r. 1828 przyłączył do niego seminarjum
djecezalne i starał się obsadzić posady kierowników semi-
narjum odpowiedniejszymi siłami; gdyż Herburt nie prze-
stawał jątrzyć alumnów swym grubjaństwem, a prefekci
świecili mu bakę. Wyniesiony w r. 1829 do godności kano-
nika wilęń. Herburt ustąpił rektorstwo seminarjum główn. ks.
Markiewiczowi, który też był i ostatnim jego rektorem. Był to
człowiek łagodny, towarzyski i przystępny, czuwał gorliwie
nad wychowaniem w nauce i pobożności alumnów, był ich
nieustannym towarzyszem, jak w kościele, tak i w re-
fektarzu, i na przechadzkach, odwiedzał ich celki. Prawdzi-
wym aniołem stróżem i kierownikiem pobożności był kape-
lan, kanonik kap. wileńskiej, Anioł Dowgird, mąż wielkiej na-
uki i cnót kapłańskich, znany z prac literackich i kazno-
dziejskich, kapelanował w przeciągu lat 17, umarł w r. 1835l).
W r. 1833 seminarjum zamknięto, a utworzono Akademję
rzymsko-katolicką3).

l) Acta cap. t. LV. 2) Academia.Caesarea Rom. Cath. 1887—8 r. Wia-
domości z wiayty ł korespondencje z r. 1038—1832 arch. kons. Inwentarz
poprawy domu Głównego seminar, z r. 1809 w bibljot. seminar, djecess.
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Szkoła wyższa, AJcademja, Szkoła główna, Uniwersytet i fakultet
teologiczny.

Gdy pseudo reformacja czyniła spustoszenia w kościele
katolickim na Litwie, a krzewiciele jej, schlebiając namięt-
nościom, nadstawiali się zarazem butnie uczonością swoją,
Wilno, oprócz szkoły Rojziusza, nie miało szkoły wyższej,
gdzieby młodzież katolicka mogła się kształcić. Brak tej
szkoły dawał się uczuć wielu. Zrozumiał to, zabierający się
do dzieła obrony wiary biskup Protasewicz. To też gdy
w roku 1596 przybyli jezuici, daje im dom i hojnie uposaża,
aby spełniając posługiwanie apostolskie w kościele przez na-
bożeństwo, spowiedzie i kazania, byli w stanie oświecać
umysły garnącej się młodzieży katolickiej w szkole. Jezuici
gorliwie wzięli się do poruczonego dzieła i już w r. 1570
urządzili przy kolegjum swym szkołę wyższą — gimnazjum,
na czele którego rektorem postanowili członka swego Sta-
nisława Warszewickiego. Mąż ten w młodości swej kształ-
cił się za granicą, tam jakiś czas pozostawał pod wpływem
nowinek luterskich; prędko jednak się z nich otrząsł, a po-
święciwszy się zawodowi kapłańskiemu został kanonikiem
gnieźnieńskim i kanclerzem poznańskim. Zrzekłszy się tych
dostojeństw, wstąpił do zakonu jezuitów razem ze św. Sta-
nisławom Kostką. Mąż takiej wiary gdy stanął na czele szko-
ły, nie zaniedbał jednak posługi kapłańskiej, szczególniej
w czasie morowego powietrza dawał wzór swej gorliwości,
którego wreszcie padł ofiarą w r. 1591J). Wybór takiego mę-
ża na rektora w nowourządzonej szkole pociągnął i zjednał
serca katolików. Biskup okólnikiem, rozesłanym przez du-
chowieństwo, wzywał rodziców do przysłania dzieci.

Tymczasem Warszewicki urządza gimnazjum na wzór
zachodni, dzieląc je na 5 klas: 8 niższe: Infima gramatyka
i syntaksis i 2 wyższe: poetyka, retoryka. Głównie uczono ję-
zyka łacińskiego, już dlatego, źe był to język europejski,
w którym się porozumiewali uczeni i dyplomaci, już źe był
kluczem do badania dzieł starożytnych, a przedewszystkiem
do zawodu kapłańskiego; obok łacińskiego uczono i greckie-
go. Wstępujący do pierwszej klasy powinni byli umieć czy-
tać, pisać i rachować. Dla wykształcenia zaś wstępujących
do stanu duchownego urządzone zostały kursa: filozoficzny
i teologiczny.

Nie poprzestając na tem biskup Protasewicz wraz ze
swym koadjutorem ks. Jerzym Radziwiłłem czynili staranie

*) Życiorys jego w dziełku: Societaa Jesu imitatrix Chriati. Pozna-
niae a. 1694.
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0 założenie Akademji, co też i uzyskali od króla Bato-
rego w roku 1578, przywilej ten potwierdzony w Wilnie
w r. 1579. Na mocy tego przywileju Akademji wileńskiej
przyznawano wszelkie prawa uniwersytetów krajowych, jako
też i program, z wyjątkiem wydziałów medycznego i praw-
nego. Kanclerzem uniwersytetu mianowany został biskup
wileński, a jego pomocnikiem biskup żmudzki; tytuły te przy-
znano i ich następcom. Postanowienie królewskie zostało po-
twierdzone przez papieża Grzegorza XIII z dodaniem wy-
działu teologicznego i nauk wyzwolonych i przywilejów,
wszystkim uniwersytetom papieskim i królewskim przyna-
leżnych, a więc i z promowaniem na stopnie naukowe ma-
gistrów i doktorów. Kierownikami Akademji uznani zostali
przez Ojca św. jezuici; rektor, z ich grona wyznaczony,
mógł dowolnie czynić zmiany, stosując się tylko do ustaw
soboru Trydenckiego. Akademja wyjętą została z pod wła-
dzy metropolity, biskupa i rządcy djecezalnego. Skład na-
ukowy i kierowniczy stanowi: rektor zależący od prowin-
cjała zakonu, potem dziekani i poddziekani wydziałów, profe-
sorowie—wszyscy jezuici. Pierwszym rektorem (1580—1584)
był Skarga, ostatnim Antoni Skorulski. Przedmioty naukowe
w Akademji dzieliły się na dwa wydziały: filozoficzny, obej-
mujący logikę, fizykę, metafizykę, retorykę, poetykę, gieo-
grafję, historję i języki: hebrajski, łaciński, grecki i nie-
które nowożytne. Wydział zaś teologiczny stanowiły pismo
św., teologja scholastyczna, polemiczna, moralna i kazuistyka;
w późniejszym czasie (1641) dodano jeszcze do powyższych
dwa wydziały: medyczny i prawny; wydział medyczny wpro-
wadzonym został w końcu XVIII wieku.

Nowatorowie, którzy się wprzódy natrząsali z ciemnoty
duchowieństwa katolickiego, zatrwożyli się wielce na ten ob-
jaw światła w kościele katolickim powstającego, i, mając za
sobą magnatów zreformowanych, czynili zabiegi o utrudnie-
nie założenia Akademji i uzyskania przywilejów królewskich.
Podkanclerzy litewski Wołłowicz, obawiając się urazić pa-
nów, wymawiał się królowi przyłożyć pieczęć do przywile-
jów; dopiero energiczne słowa Batorego; „pieczętuj, bo ja sam
zapieczętuję, a waszmość nie będziesz więcej pieczętował",
zmusiły chwiejącego się podkanclerza do wykonania woli
królewskiej. Z postępem jednak czasu magnaci katolicy pod
wpływem jezuitów powróceni do wiary katolickiej, jak Ka-
dziwiłłowie, Sapiehowie i inni, współubiegali się z królami
1 biskupami w uposażeniu Akademji. Biskup Protasewicz na-
daje jezuitom, oprócz domu, wioski: Miedniki, Biniańce, Nos-
kowicze, Pikciuny i inne. Leon Sapieha funduje fakultet
prawny, nazywany odtąd sapieżyńskim, przeznacza nadto na
utrzymanie 4 profesorów prawa cywilnego i kanonicznego
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37000 złp. Jeżeli zaś nie był urządzony fakultet medyczny,
tó temu bodaj nie brak dobrych chęci, ale zamieszki w kraju
i najścia szwedzkie stanęły na przeszkodzie.

Hojne nadania jezuitom i na rzecz szkół nietylko za-
wierały się w majątkach i pieniądzach, ale i w księgozbio-
rach i drukarniach; wszystko to podnosiło Akademję w
oczach ludzkich i pociągało młodzież do jej auli. Obok ma-
gnatów zasiadali i chudopachołki, obok wychowańców semi-
narjów i burs księży świeckich, braciszkowie zakonni, obok
kleru łacińskiego — unicki. Cel założycieli Akademji — wy-
tworzyć za pomocą katolickiej oświaty w społeczeństwie
dzielny opór przeciwko nowatorstwu, pociągnąć do jedności
wiary umysły zbłąkane,—został osiągnięty, już przez liczne
nawrócenia, już przez utrwalenie ducha katolickiego w na-
rodzie; duch ten przetrwał i Akademję. Dziwne, że tego nie
chcą ocenić kronikarze i historycy Wilna, którzy z punktu
burd ulicznych i w swej głowie wytworzonych intryg i for-
telów jezuickich zapatrują się na dzieje Akademjix). Tym-
czasem Akademja wykształciła znakomitości i chlubę narodu,
jak Sarbiewskiego, Szyrwida, filologa, Kojałłowicza i wielu
innych, stała wiecznie na straży najdroższego skarbu naro-
dowego — wiary katolickiej; do usług swoich powoływała
nietylko miejscowych, ale i zagranicznych wybitnych mężów,
światłych, i słynnych z talentów i wiedzy. Tak Akademja
przez parę wieków przetrwała, otoczona troskliwością pa-
pieży i królów, licznie uczęszczana przez młodzież, słynąca
ze swych uczni i profesorów; zakończyła swój perjod I ist-
nienia w dzień ogłoszenia kasaty jezuitów w r. 1773.

Ze zniesieniem zakonu Akademja, utraciwszy swych
ojców założycieli, przeszedłszy pod zarząd Komisji Eduka-
cyjnej, do roku 1781 istniała pod nazwą swoją i rządzona
była .przez biskupa djecezalnego, jako kanclerza i ex-jezui-
tów Żabę i Chevalier, jako rektorów. W roku 1780 zostaje
rektorem Poczobut, zwolennik nauk przyrodzonych i nieza-
wisłości Akademji od biskupa. To też Akademja w r. 1781
zostaje przemianowaną na Szkołę Główną W. X. Litewskiego.
Porządek naukowy został zreformowany w ten sposób, że
podzielono go na dwa oddziały: moralny i fizyczny; do pier-
wszego należały historja literatury Grecji i Rzymu, wymowa,

J) We wszystkich wyższych zakładach od czasu do czasu bywają mniej-
sze, lub większe zawichrzenia miqdzy młodzieżą; nic dziwnego, że w cza-
sach rozpasanej swawoli dopuszczała si<j młodzież szkolna krzyczących
gwałtów, powstających najczęściej na tle obrazy którego akademika. Jezu-
ici karcili ostro; ale musieli eie, liczyć ze wstawiennictwem za winowaj-
cami różnych dostojników. Ob. Zaląski. Jezuici w Polsco t. III, cz. 2,
str. 1021.
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poezja, prawo przyrodzone, powszechne, rzymskie i krajowe,
historja powszechna, pismo św., teologja dogmatyczna, mo-
ralna, historja kościelna i prawo kanoniczne, a później i lo-
gika; do drugiego wydziału należały: astronomja, matematyka
wyższa, fizyka, chemja, nauki przyrodnicze i medyczne,
a także arytmetyka, gieometrja i mechanika. W r. 1797
szkoła główna dzieli się na cztery fakultety: I obejmował
wydział moralny, II matematykę, III nauki lekarskie i IV ję-
zyki i sztuki. W r. 1803 szkoła główna zostaje przemiano-
waną na Uniwersytet Wileński na mocy ukazu cesarza Ale-
ksandra I.

Ze zmianą nazwy i zarząd uniwersytetu uległ zmianie.
Komisja Edukacyjna upadła; uniwersytet poddano ministrowi
oświaty i kuratorowi pod zarządem rektora obieranego
z grona profesorów, potwierdzonego przez Monarchę i dzie-
kanów fakultetowych, wszyscy profesorowie naznaczani byli
za zgodą ministra. Zarządowi uniwersytetu .wileńskiego pod-
legają szkoły: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej, Wołyńskiej,
Podolskiej, Kijowskiej, Witebskiej i Mohylewskiej gub. oraz
obwód Białostocki. Uniwersytet utrzymał prawa dawnej Aka-
demji co do nadawania stopni naukowych, posiadania dóbr,
gmachów i funduszów po-jezuickich. Nie poprzestając na
tem władza uniwersytecka przyłączyła do swych funduszów
sufraganję trocką, cztery kanonje wileńskie, i 4 żmudzkie,
a także fundusze proboszczów kaplicy św. Kazimierza w ka-
tedrze, św. Jana w Wilnie, jako też infułacji gieranońskiej,
probostw: niemenczyńskiego, oniksztyńskiego, kowieńskiego,
wołpiańskiego, oszmiańskiego i grodzieńskiego *).

Pierwszym rektorem uniwersytetu wileńskiego, wybra-
nym przez radę uniwersytecką, jak i jego następcy, był
Hieronim Strojnowski, ostatnim Wacław Pelikan—unita, na-
znaczony od rządu w r. 1824 razem z kuratorem Nowosilco-
wym na miejsce Czartoryjskiego. Do wydziału moralnego,
t. j . filozofji, prawa, ekonomji politycznej i t. p. dodano wy-
dział teologiczny, jako to: Pismo św., teologię dogmatyczną
i moralną z wykładem nauk pomocniczych: historji kościel-
nej, prawa kanonicznego, homiletyki, teologji pasterskiej
i hebrajskiego języka. Profesorowie i adjunkci nauk teolo-
gicznych stanowili kolegjum oddzielne, zależne jednak od
dziekana wydziału moralnego, rektora i kuratora; gdy jed-
nak senat akademicki niewiele rozumiał w rzeczach teolo-
gji. przeto sesje teologiczne zwykle odbywały się pod pre-
zydencją dziekana, jeśli był kapłanem, inaczej zaś profe-
sora starszego. W tych sesjach nie brali jednak udziału na-

') Acta cap. 1803—1882 r. Bieliński. Uniwersytet wileń., 1.1, str. 130.
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wet profesorowie prawa kanon, jeśli byli świeccy. Na ses-
jach egzaminowano i nadawano stopnie. Pierwszymi kiero-
wnikami tak urządzonego fakultetu byli Strojnowski, jako
rektor, oraz Bogusławski, pijar, jako jego na wydziale za-
stępca i dziekan; po nim był prezesem fakultetu Golański,
pijar. Sławniejszymi profesorami byli Husarzewski, Chodani,
józefinista, Tomaszewski, Kłągiewicz, Capelli, Michał Bo-
browski Gintyłło, Skidełł i inni.

Pomimo przyrodzonych zdolności, talentu i wiedzy wy-
bitniejszych profesorów uniwersytetu, w wydziale teologicz-
nym objawił się duch i kierunek liberalny, sprzeciwiający się
zasadom i prawom istotnym Kościoła katolickiego. Michał
Bobrowski, jako profesor pisma św. więcej dbał o literę tek-
stu i tłumaczenie etymologiczne, aniżeli o ducha i zdanie
ojców i egzegetów kościelnych. Kłągiewicz, jako profesor
dogmatyki trzymał się Kliipfela, przejętego duchem racjonali-
styczno-józefinistowskim i uważającego św. Tomasza, Alberta
Wielkiego i innych scholastyków, jako autorów barbarzyń-
skiej teologji; w wykładach swoich przeto nie zasady ściśle
katolickie wyjaśniał, ale raczej do wytworzenia teologji
ogólno-chrześcijańskiej zdążał: jako historyk zaś trzymał się
jeszcze gorszego przewodnika Dannenraayera, który z za-
sady napadał na odwieczne zwyczaje Kościoła, odrzucał po-
wagę ojców Kościoła i zwalczał prymat papieski. Chociaż Kłą-
giewicz starał się mitygować krańcowe zdania swych prze-
wodników; uczniowie jednak, hołdujący duchowi wolterjań-
sko-józefinistowskiemu w swych tłumaczeniach posuwali się
jeszcze dalej, aniżeli chciał tego profesor. Jeżeli przytem
zwrócimy uwagę na profesora prawa kanonicznego i cywil-
nego, Capellego, Włocha, świeckiego, człowieka zdolnego
i biegłego w językach, wytrawnego prawnika, ale nawskroś
przejętego duchem swobód gallikańskich i józefinizmu. Gdy
zwrócimy uwagę, jak człowiek ten w ciętych wyrazach wy-
śmiewał powagę papieży, biskupów i soborów, powtarzając
brednie nieprzyjaciół Kościoła, szkalujące przytem ducho-
wieństwo; zrozumiemy, że fakultet teologiczny wywarł fatalny
wpływ na swoich słuchaczów; nie będzie nam dziwna historja
Zubki i Siemaszki, unickich biskupów, którzy odpadli od unji.
Zachwyt, który Capellego otaczał, nie ustał i wtedy, kiedy
po trzydziestoletniej pracy, okryty orderami z pełnemi kie-
szeniami wracał do Włoch; na jego portrecie słuchacze pod-
pisem wyrazili mu swą wdzięczność, jako „viro eximio,
praeceptori optimo!"

Profesorów tych słuchali nietylko studenci wydziału teolo-
gicznego, ale i seminarjum głównego i djecezalnego. Dodajmy
do tego zamachy Czartoryjskiego i Strojnowskiego, zagarniają-
cych wbrew prawu kanonicznemu oeneficja i kanonje na
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rzecz uniwersytetu, wbrew woli biskupa djecezalnego; a zro-
zumiemy zgubne skutki, objawiające się później w wycho-
wańcach tego wydziału. Nie można jednak pominąć zasług
na polu nauk przyrodniczych i literatury kierowników i wy-
chowańców Akademji i uniwersytetu Poczobuta, Śniadeckich,
Jundzilła, Borowskiego, Mickiewicza, Czeczota, Zana i in-
nych x).

Pod koniec działalności fakultetu teologicznego wynikła
między fakultetem a ministrem kwestja z racji podręczni-
ków katechizmowych. Fakultet, jako instytucja najwyższa
w kraju, miał sobie poruczony dozór nad wykładem religji
po wszytkich szkołach; a ponieważ wykład religji odbywał
się dotychczas bez ścisłego programu; Siestrzencewicz wraz
z ministrem zaproponowali uniwersytetowi ułożenie kate-
chizmu na wzór podręczników austrjackich. Poruczono tedy
ułożenie katechizmu dogmatycznego Bobrowskiemu, a oby-
czajowo-ascetycznego Skidełłowi. Katechizm Skidełła w 1829 r.
potwierdzono, Bobrowskiego zaś odrzucony został przez mi-
nistra, jako obszerny i zawierający dogmata niebezpieczne,
albo zbyteczne: np. o podaniu, o papieżu, o klątwach, o he-
retykach, o porównaniu świętokradców z żydami, co Chry-
stusa ukrzyżowali i t. p. Wskutek tego rozkazano go skró-
cić; skracał, o ile mógł ks. Bobrowski swoją pracę, pozosta-
wiając z niej tylko szkielet i skróconą przedstawił do apro-
baty. Napisał jednak apologję obszerną, broniąc pierwszego
układu, podpisaną przez Kłągiewicza, Fijałkowskiego i Ski-
dełła w r. 1831. Wszystko to jednak skończyło się na ni-
czem, gdyż uniwersytet w r. 1832 został zwiniętym, a zakła-
dy naukowe przeszły pod zarząd Białoruskiego naukowego
okręgu.

Po zamknięciu uniwersytetu 1 maja 1832 r. pozosta-
wiono w Wilnie tylko 2 fakultety: teologiczny i medyczny,
pierwszy, jako wyższą szkołę teologiczną, a drugi, jako aka-
demję medyko - chirurgiczną. W roku 1834, dnia. 11 lutego,
szkoła została przemianowaną na Akademję Duchowną, rek-
torem jej został uczony badacz literatury i dziejów ojczy-
stych, a także i autor żywotów biskupów wileńskich infułat
ołycki, późniejszy sufragan łucki, Alojzy Osiński do r. 1839;
po nim Antoni Pijałkowski, późniejszy arcybiskup Mohylow-
ski; inspektorem był Jan Markiewicz i Lipski, późniejszy

ł) O profesorach i wychowańcach uniwersytetu, ich pracach i «słu-
gach na polu naukowem i literackiem treściwie, mozliwie besssteoimie, na-
pisał Kirkor w didele: „Żywopisnaja Rossija—Proświeasscssenie i narodnoje
tworczestwo w Litwie* od str. 116—136. Nie można mu jednak przyznać
be«s8tronnoiSci w opisie Akademji z czasów jezuickich. Obszerniej i grun-
towniej o profesomch napisał Bieliński w „Uniwersytecie Wileńskim".
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sufragan saratowski; bibljotekarzem zaś Kasper Borowski,
późniejszy biskup łucki, a potem płocki. Program nauk był
następujący: pismo św. z archeologją i z hęrmeneutyką,
teologja dogmatyczna, moralna i pastoralna, logika, filozofja,
historja Kościoła, prawo kanoniczne, homiletyka z literaturą
polską, literatura grecka i rzymska, literatura rosyjska, hi-
storja powszechna i rosyjska, język hebrajski, francuski
i niemiecki, a także i hygjena; językiem wykładowym był
łaciński, albo rosyjski, z wyjątkiem kaznodziejstwa, z któ-
rego ćwiczenia odbywano w języku polskim. Zarząd Aka-
demji zależał od kolegjum rzymsko-kat. w Petersburgu i mi-
nistra spraw wewn.; stanowili go rektor, inspektor, dwóch
profesorów świeckich i ekonom. Rektora zatwierdzał cesarz;
profesorów minister. Profesorami w Akademiji byli: Ski-
dełł, Anioł Dowgird, Capelli, Leon Borowski, Łobojko,
Kukolnik i Hry.niewicz; później Pacewicz, Narkiewicz, Kas-
per Borowski, Bagieński, Biały, Ważyński, Ludwik Zdanowicz
(ob. biskupi wileńscy) Lenartowicz, Jakóbielski, Maciej Wo-
łonczewski i inni. Ze zmianą nazwy, a w części i osób, nie
zmienił się duch i kierunek liberalny; dotrwał aż do zwinię-
cia Akademji. W r. 1842 w sierpniu Akademja przeniesioną
została do Petersburga; rektorem został mianowany ks. Jó-
zef Hołowiński x ).

XXI.
Szpitale г przytułki w Wilnie i to djecezji wileńskiej.

Ze światłem ewangielji, z oświatą umysłów pod wzglę-
dem religijnym, wstąpiła w progi Litwy i miłość Chrystu-
sowa ku łazarzom i ubogim. Zdobycze tej miłości, osnutej
na tle nieodzownych materjainych potrzeb człowieka, pręd-
sze czynią postępy i coraz większe zataczają kręgi, niż
praca i zdobycze umysłowe i kulturalne. Najdzielniejszymi
szermierzami tej miłości byli duchowni wszelkiego stanu
i urzędu. Słowem i czynem, pracą i użebraną jałmużną
wspierali ubogich i wznosili gmachy dla nędzarzy. Na czele
duchowieństwa stoją biskupi wileńscy, za nimi członkowie
kapituły, proboszczowie, zakonnicy, a szczególniej jezuici.
Kościoły, plebanje i klasztory dają przytulisko i wsparcie
każdemu w potrzebie; serce kapłanów, oświecone miłością
Chrystusową dyktuje środki tej pomocy. Wilno w ciągu

l) Dalsze jej dzieje ob. Prowincja Mohyleimka; cfr. Academ. Cesar.
E. Oath. Ecd. PełropolUana 1888— 188»; Baiińeki, Dawna Akademja Wi-
leńska; Bieliński, Uniwersytet Wileński; Łukmzewkz, Historja szkół; Po-
znań 1851 г.; Jaroszewicz, Obrazy Litwy, t. Ill; Archiw. djecez. Keiągi be-
neficjalne i korespondencje od r. 1803 do 1847, Ada Cap. t. V. i n»-
nt<jpne.
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wieków nawiedzane pożarami, zarazą i głodem, pustoszone
było najazdami nieprzyjacielskimi; lud przeto nie mógł przyjść
do stałej zamożności; ciągle nad nim wisiała groza ruiny
i nędzy; mnożyła się liczba nędzarzy, którzy po każdej klę-
sce uciekali się pod skrzydła tej miłości.

Jeden po drugim wznoszą się szpitale, zakładają się
przytułki przez duchowieństwo przy kościołach i klasztorach.
Padnie który z nich ofiarą wojny, lub pożaru, znajdują się
nowi dobroczyńcy, wznoszą nowe gmachy. W Wilnie zapo-
czątkował to dzieło zbożne kanonik Marcin z Dusznik, dr. med.,
zakładając szpital św. Hioba i Maryi Magdaleny; za jego
przykładem inni kapłani i ludzie dobrej woli zaczęli wznosić
takowe przytułki w mieście i na prowincji przy kościołach.
Królowie z rycerstwem i możnymi hojną okazują w tem
pomoc duchowieństwu, rzadka fundacja kościoła, gdzieby
nie założono szpitala, rzadki majątek, któryby w tym czasie
nie był obciążony daniną na ubogich. Nawet i biedniejsi ka-
tolicy mogli przyłożyć do tego rękę i rzucić swój grosz
wdowi do karbony miłości Chrystusowej, wspierającej ubo-
gich, albo dzieląc się kawałkiem chleba, podtrzymywać szpi-
tale parafjalne.

Ustanawiają się stowarzyszenia dobroczynne pod kie-
runkiem duchowieństwa zakonnego. Więc jezuici, a właści-
wie gwiazda ich promienna, Skarga, zakłada w Wilnie brac-
two miłosierdzia, Skarbiec ubogich, czyli Mons pietatis; urzą-
dzają aptekę—sami z poświęceniem niosą życie w ofierze
cierpiącej ludzkości. Po tem zapoczątkowaniu powstają brac-
twa Łazarzystów, św. Józefa i Nikodema, przychodzą Boni-
fratrzy, Roehici, Siostry Miłosierdzia, Maryawitki, Siostrzyczki
ubogich i t. p. stowarzyszenia przejęte miłością ku cierpią-
cym i upośledzonym. Kapituła wileńska daje wsparcie szpi-
talom i stowarzyszeniom duchownym, kontroluje ich działal-
ność przez swych wizytatorów, zagląda od czasu do czasu
do szpitala św. Trójcy, zostającego pod kierownictwem ma-
gistratu i, w razie nadużyć, lub niedbalstwa, zanosi zażalenia
do króla. Kardynał Bernard Maciejowski, w liście pasterskini
z r. 1607, wydaje przepis dla proboszczów prowincji polskiej
o utrzymaniu szpitalów i zarządzie szpitalnym, o obchodze-
niu się z żebrakami i t. d. (Ob. Listy pasterskie). Tego przo-
downictwa duchowieństwa pod względem dobroczynności nie
zaprzeczaj! nawet skądinąd niechętni ku niemu pisarjse;
ale owszem w szczerem zeznaniu podkreślają, jž pod tym
względem duchowieństwo zasługuje, by złotemi głoskami
imię jego było wypisane ')•

') Kraszewski. Wilno. t. Ш, etr. 243 i nasttjp.
45
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Działalność dobroczynna nie była pozbawiona poparcia
ze strony władzy krajowej; owszem jak królowie tak i stany
nietylko hojną ręką sypali jałmużny, ale rozpoczynając od
czasów Olbrachta, aż do sejmu czteroletniego, podnosili głos
w sprawie urządzenia stałej pomocy wydziedziczonym. Głos
ten stał się potężniejszym po strasznych klęskach w ojczy-
źnie, kiedy się namnożyło nędzarzy i bezdomnych: od roku
1768, słyszymy nawoływania sejmujących stanów i pasterzy
djecezalnych do niesienia pomocy biednym, do zakładania
szpitalów. „Przyszedł czas, woła w liście pasterskim biskup
Massalski, kiedy Najjaśniejsze stany... rozciągnęły swą tros-
kliwość o tę cząstkę ludzi, których ubóstwo i nędza, kalec-
two i słabość nam przypomina, cośmy im, jako braci naszej,
i wduchureligji świętej, i w d uchu wrodzonej ludzkości winni"1).
„Pragnie J. Kr. Mość, pragną Prześwietne Stany, aby miały
okazany stan dochodów seminarjów i szpitalów, aby widząc
dostateczność opatrzenia, lub ubóstwo tych domów, środki
do rozszerzenia światła ludu przez kapłanów i umniejsze-
nia nędzy nieszczęśliwych wspólludzi użyć mogły. Nie wąt-
pimy, iż jak głos ojcowski Najjaśniejszego Pana i Przeświet-
nych Stanów pocieszy nieszczęśliwych, dowiedzie tę ważną
prawdę, iż los każdego mieszkańca tey wolnej ziemi zatru-
dnia seymuiących Stanów czułość; tak i rządcy szpitalów,
kolatorowie i jurysdykcye miejscowe nie oszczędzą starań
w dokładnem opisaniu...", odwołują się do uczuć ludzkich
marszałkowie sejmu Małachowski i Sapieha a).

Zgodnie z wolą sejmu, urządzone komisje cywilno-woj-
skowe i deputacje szpitalne w każdem województwie spi-
sują i dają sprawozdania szczegółowe o stanie ekonomicz-
nym ziemian, o porządkach istniejących; zapobiegając żebrac-
twu wzywają duchowieństwo wszystkich wyznań do zakła-
dania i utrzymywania szpitali, gdzie ich nie było, a do zda-
nia rachunku z kierownictwa istniejących; dewotom, dewot-
kom i żebrakom, kłusującym po odpustach nakazują zao-
patrzyć się w pasporty. Wolę tę wyraził biskup Massalski
we wspomnianym fiście, któregośmy treść podali między jego
listami pasterskimi. Do składu wileńskiej deputacji szpitalnej
zostali powołani: prałat koadj. Ksawery Bohusz; ks. Andrzej
Pohl, misjonarz, Marcin Szumski, podstar., Leon Pomarnacki,
sędzia smoleń., Antoni Paszkiewicz, ławnik i Stanisław Oświę-
cimski, ławnik, jak to czytamy na ich odezwie z dnia 8 marca
1792 roku do proboszczów, prowizorów i rządców szpital-
nych. Deputacja ta miała na widoku rozpatrzenie dawnych
funduszów szpitalnych, które podupadły dzięki administracji,

«) 1792 r., d. 15 marca. ł) D. 2 sierp. 1790 r.



— 355 —

jak to obaczymy, ludzi świeckich, po zabraniu funduszów
jezuickich, oraz pożarom, które w pierwszej połowie XVIII
wieku zrujnowały, albo i doszczętnie zniszczyły, drewniane
zwykle, budynki szpitalne.

Ale przewroty polityczne zniweczyły te zbawienne za-
miary i dążności. Najście i zabór Wilna dokonały zniszcze-
nia, w płomieniach pożarów runęły resztki niedopalonych
w przeszłych pożarach szpitalów; fundusze ich częścią zagi-
nęły, częścią zagrabione. Dopiero po uspokojeniu, w roku
1797, utworzono „Komisję Szpitalną, złożoną z dostojników
duchownych i świeckich, w celu rozpatrzenia i uregulowania
resztek funduszu szpitalnego. Na czele tej komisji staje
biskup wileński Jan Nepomucen Kossakowski, który w liście
swym pasterskim, z dnia 16 lipca 1799 roku, wyjaśniając
stanowisko szpitalów z punktu widzenia chrześcijańskiego,
powiadamia o założeniu jeneralnego szpitala św. Jakóba na
Łukiszkach i wzywa plebanów do urządzenia takichże szpi-
talów po parafjach.

„Urządzenie Jeneralne Szpitala pod tytułem św. Jakóba
i Filipa, dla żebraków, kaleków, chorych i niedołęgów, znay-
duiących się w Wilnie, mówi biskup w tym liście, pierw-
szym tey Kommisyi gorliwości i pracy iest owocem. Prze-
niesieni są do tego szpitala chorzy i ubodzy zebrani z ulic,
cmentarzów i domów szpitalnych, w których przyzwoitego
dla siebie nie mieli opatrzenia, ani dozoru. Oczyszczone iest
miasto z leżących po ulicach, lub włóczących się po domach
żebraków; stara się usilnie Kommisya, ażeby w szpitalu ie-
neralnym przyzwoicie byli utrzymani i opatrywani, ile szczupły
fundusz pozwala. Ale ta gorliwość i praca dobroczynnej usta-
wie Powszechney Opieki odpowiedzieć nie może, jeśli po ca-
łym kraju rozszerzoną i ożywioną nie będzie, jeśli wszyscy
Obywatele i Plebani nie przyłożą ręki do tego dzieła miło-
sierdzia, któreśmy rozpoczęli".

„Do was udajemy się o pomoc, ludzie miłosierni, dla
których Opatrzność hoynieysza była w udzieleniu swych da-
rów; do was cnotliwi plebani, którym polecony jest od Nay-
wyższego nędzarz i sierota, którzy z powołania waszego je-
steście ubogich, nędznych i nieszczęśliwych Opiekunami...
Nic sprawiedliwszego i zgodniejszego z dobrym porządkiem,
jak żeby każde miasto i miasteczko, każda włość i parafia
utrzymywała i opatrywała swoich żebraków i niedołęgów,
żeby ubogi człowiek przy schyłku dni swoich tam znalazł
dla siebie schronienie i pożywienie, gdzie cały wiek swój
pracował; wszystkie zatem parafie pod opieką Kommissyi
Szpitalnej i dozorem Xięžy Plebanów utrzymywać będą
Szpitale dla ubogich, zgrzybiałych i niedołęgów tego miej-
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ca, gdzie się oni rodzili, pracowali, zdrowie i siły swoie
stargali".

„Dla lepszego zaś tych Szpitalów dozoru ustanowią
XX. Plebani Bractwa Miłosierdzia, jakie niegdyś przed lat
dwieście kilkanaście Mąż prawdziwie Apostolski, sławney
pamięci Skarga, założył i prawidła dla niego przepisał; wy-
biorą z pomiędzy siebie Parafian, cnotliwych dozorców, któ-
rzy pilnie będą przestrzegać, ażeby wszystkie dochody z fun-
duszu, z ofiar pobożnych i jałmużny zebrane, na same szcze-
gólnie potrzeby Szpitala były obrócone; żeby w nim sami
tylko ubodzy miejscowi, chorzy i niedołężni byli umiey-
szczeni; ubogich zaś zmyślonych, obcych, młodych i zdro-
wych oddadzą Rodzicom i Panom na służbę i robotę..."

Komisja Szpitalna działała do roku 1808 i wielce się
przyczyniła do opieki nad ubogimi i chorymi, oraz w krót-
kim czasie obliczyła wszystkie fundusze i legaty na cele
dobroczynne i ubezpieczywszy je należycie nadała im kie-
runek pożyteczny. Od roku 1808 Komisję Szpitalną zwinięto,
a szpitale poruczono dozorowi Magistratury Opieki Publicz-
nej—Prykaz Obszczestwennaho Pryzrenja. Na czele tej magi-
stratury stoi gubernator wileński, inspektor medyczny i je-
den z obywateli miejscowych. Do tej magistratury przeszły
wszystkie fundusze i kapitały szpitalne, które wr. 1818 wy-
nosiły 135,120 rubli assygn., 77,154 rub. sr., 140 talarów ho-
lenderskich, 6,551 czerw, złotych *).

Pod przewodnictwem biskupa Jana Kossakowskiego za-
wiązało się z duchowieństwa i obywatelstwa nowe stowa-
rzyszenie miłosierdzia pod nazwą: „Towarzystwo Dobroczyn-
ności Wileńskiej". Obok inicjatorów głównymi dobroczyń-
cami byli cesarz Aleksander I i książę Dominik Radziwiłł;
który dał Towarzystwu prawem dzierżawnem dom z placem
przy ulicy Wileńskiej, gdzie miał dawniej stać pałac Miko-
łaja Czarnego i pierwotny zbór kalwiński, w tym pałacu
urządzony 2). Towarzystwo podzieliło prace swe na trzy
wydziały: I opatrzenie pierwszych potrzeb życia; II osładza-
nie moralnych cierpień, godzenie poróżnionych, pomoc .uci-
śnionym przez pieniaczy i III pomoc chorym i położnicom 8),
szczepienie ospy i t. p. Na czele Towarzystwa stał prezes
jeneralny biskup Jan Kossakowski i trzej prezesowie wy-
działów; do pomocy każdemu z tych prezesów wydziałowych
dano było po 7 członków; miasto było podzielone na 12 cyr.

') Dziejo DobroczyimofJci, Roczn. I. 3) Jan zo Śliwna. Przechadzki
po Wilnie, etr. 151. 3) Do pomocy położnicom ubogim było założono
w r. 1809 towarzystwo kobiet pod nazwu Instytut Macierzyński, pod prze-
wodnictwem jenerałowej Beningsen, a położnico miały opatrzenio w Do-
broczynności, alo trwało krótko. Dziejo Dóbr. 1. c.
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kułów, dozorowanych przez tyluż opiekunów, w liczbie któ-
rych było 7 księży. Otwarto tu przytułek dla bezdomnych
na- 400 przeszło osób, dawano wsparcie przeszło 500 oso-
bom; urządzono szkółkę dla dzieci w której się uczyło do
200 uczni Ł). Towarzystwo to, zasilane coraz nowemi zapi-
sami, istnieje po dziś dzień, z wyjątkiem szkoły. Prezesami
jeneralnymi są zwykle obywatele miejscowi.

Dzięki ofiarności ludzi i dobrej woli w ciągu wieków
powstały następujące szpitale i towarzystwa.

Szpital św. Hioba i Maryi Magdaleny, założony przez ka-
nonika Marcina z Dusznik 1514 r. na 10 ubogich, podtrzy-
mywany przez biskupów i kapitułę; spłonął w r. 1748; fun-
dusz wcielono do szpitala św. Jakóba 2).

Szpital św. Trójcy, przy kościele tegoż imienia, niedaleko
od kościoła św. Ducha, założony przez Zygmunta I w roku
1535. Fundusz oparty był na dochodzie z mostu Zielonego,
zbudowanego przez Ulrycha Hozjusza, ojca słynnego kardy-
nała Stanisława; tenże Hozjusz zbudował i szpital, i z roz-
kazu króla poruczył zarząd jego biskupowi wileńskiemu i ka-
pitule; potem zarząd był oddany magistratowi wileń. Kie-
rownikami duchownymi byli dominikanie i proboszczowie
kościoła św. Trójcy. Fundusze powiększyły potem liczne za-
pisy, że w r. 1669 dawały rocznego dochodu 4,402 złp.; utrzy-
mywano 40 osób. Spalił się w roku 1748 z kamienicami, do nie-
go należącemi; ocalony fundusz wcielono do szpitala św. Ja-
kóba3).

Szpital i bractwo pod godłem „św. Józefa i Nikodema, uczni
Chrystusowych", którzy Go zdjętego z krzyża pogrzebli i na-
uczyli troskliwości o jęczących, by ich zagarniać i pogrześć;
—przy kościele tegoż imienia, założony w r. 1625 przez jezu-
itów. Przy nim było bractwo, opiekujące się chorymi i grze-
biące umarłych. Zygmunt III w 1631 roku, 17 marca, udzielił
przywilej na założenie szpitala i.szkółki. Fundusz dali: Sta-
nisław Bejnart, sekretarz królewski, 1,000 zł., prałat Zuchor-
ski 3,000 zł., Piasecki, kanonik kapituły wileńskiej, 3,000 zł.,
Stefan Kopcewicz 1,000 złp., na kahale żyd. 5,000 i in.; w
r. 1791 ogólna suma wynosiła 35,320 złp., dająca procentu
1,668 zip. Kościół i szpital około r. 1800 zgorzał; fundusze
przeszły do szpitala św. Jakóba. Wizyta z roku 1791 wyka-
zuje, iż był ten szpital mocno nadrujnowany *).

') Dzieje Dobrocz., U. I, str. 13, 78 i 133. a) Dziejo Dobroć». Rocz. 1,
t. I. Acta cap. t. XXXI, p. 40, 152. 3) Dzieje Dóbr. B. I, itr. 243 i 286,
R. IV, atr. 162; acta cap. r. 1071 i 1733. *) Kraszewski, Wilno, t III, str. 245;
Acta cap. 1736; Visitatio Eccl. Paroch. Viln. sub titulo ss. Josephi et Ni-
codemi аи. 1791 z wykazem funduszów. Arohiw. konsyst.
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Szpital i bractwo św. Łazarza, przy kościele św. Stefana,
założony z ofiar przez ks. Szymona Wysockiego S. J. na cmen-
tarzu grzebalnym, za Rudnicką bramą, z kościołem murowa-
nym na cześć św. Stefana, około 1600 r. Biskup Benedykt
Wojna reskryptem z dnia 26 kwietnia 1612 г., wspomniawszy
o założycielu, powiada, że nowy szpital wymurowany został
na miejscu pierwotnego przez małżonków Wierzbickich, któ-
rzy urządzili w nim kapliczkę, uposażyli kapłana do obsługi
chorych: i na prowizję szpitala pewną sumę legowali; w
dalszym ciągu biskup podaje przepisy co do kierownictwa
szpitala i udziela przywilejów dla kapliczek szpitalnych,
męskiej i żeńskiej, które potwierdził r. 1638 Biskup Abra-
ham Wojna.

Według woli Wierzbickich, szpital był pod opieką bis-
kupa wileń. i pod zarządem magistratu; gdy zaś fundusz
Wierzbickich przez „nieczułość" magistratu pudupadł, a szpi-
tal pochylił się ku ruinie, odnowił go biskup wileński, Michał
Zieńkowicz, i dał 25,000 złp. funduszu na utrzymanie neofi-
tów i konwertytów; nadto r. 1746 dał konsens ks. Turczyno-
wiczowi na założenie przy tym kościele klasztoru dla zgroma-
dzenia pp. maryawiteh. Ks. Turczynowicz z własnych fundu-
szów i z posagowych panien maryawitek zbudował klasztor
murowany; zgromadzenie to potwierdził brewem papież Be-
nedykt XIV w r. 1752; maryawitki założyły tu ochronkę dla
neofitek i szkółkę dla dziewcząt. Po śmierci ks. Turczyno-
wicza maryawitki musiały uchodzić przed prześladowaniem
żydów i niechętnych proboszczów św. Stefana na Białoruś.
Wróciły dopiero r. 1770, w którym przełożona ich Potemki-
nowa przywiozła od papieża Klemensa XIV list, polecający
zgromadzenie opiece biskupa, Massalskiego. Fundusz ich po-
większył spadkobierca biskupa Michała Zieńkowicza, biskup
Tomasz Zieńkowicz i inni; nadto w r. 1786 maryawitkom
został oddany szpital z funduszami bractwa św. Łazarza,
a r. 1799 wcielony został i fundusz rochitów i altarji z koś-
cioła śś. Józefa i Nikodema. Zakład przetrwał do r. 1864, po-
czem mury klasztorne zamieniono na więzienie dla kobiet,
a sumy szpitalne przyłączono do Prykazu J).

Szpital bonifratrów, przy kościele św. Krzyża, założony
przez biskupa Abrahama Wojnę r. 1635, z nadaniem z dóbr
biskupich. Biskup nadał bonifratrom kościół św. Krzyża, dom
Inwalidów murowany i kaznodziejski drewniany i 10,000 złp.,
z obowiązkiem utrzymania chorych księży i świeckich. Z cza-

') Dzieje Dóbr. E l , sir. 17—37 i 286; wizyta z r. 1810; Acta cap.
1787, etr. 63; O zapisie Zieńkowicza, biskupa in part, infid 1791, R. III;
Sprawozdanie o szpitalach z r. 1790; Archiw. kone.; ob, niżej Rochitów ezpit.
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sem przybyło bonifratrom na przyległych placach 12 domów,
z których wypłacano „poziemne"; i annuaty z majątku Osta-
szyna w Nowogródzkiem, folwarku Krzyżaki i dworca na Za-
rzeczu; nadto zapisane przez Boleszę 1,500 rb., legowanych
na Niemieżu i in. Place odjął biskup Massalski i wcielił do
ogrodu pałacu biskupiego (dziś pałacu generał-gubernatora).
Wogóle fundusze wynosiły w r. 1821 rb. 15,529, talarów bi-
tych 500, czerw. złot. 1,900 — czyli 22,179 rb. Po usunięciu
bonifratrów w roku 1843 fundusze przeszły do Opieki publi-
cznej, szpital do r. 1903 był przytułkiem obłąkanych nieule-
czalnych. Obecnie po przeniesieniu chorych do szpitala ra-
kanciszskiego pod Wilnem, szpital bonifraterski przeznaczony
na przytułek dla biednych pod opieką Prykazu ')•

Szpital roehitów. Założycielem tego szpitala był żmudzin,
starszy syn janiskiego radcy miasta, Kazimierza Jarołowicza.
Jak to z dokumentów erekcyjnych widać: „Jan z powołania
Boskiego, przed powietrzem roku 1710, został tercjarzem św.
Franciszka i w Janiszkach odebrawszy część swoją z domów,
gruntów, lasów i wszelkiej ruchomości... po rodzicach i krew-
nych, i to wszystko sprzedawszy, do Wilna całą sumę swoją
na fundusz aplikował". Z aktów zaś intromisyjnych okazuje
się, iż brat Jan Jarołowicz pierwotnie nabył dwa place na
podzamczu w Juryzdyce Horodnictwa J. Kr. M.: jeden r. 1705
od małżonków Jana i Marjanny Kiełpszów za 1,000 złp., a
drugi r. 1707 od wdowy Reginy Pomuskiej, i na nich za kon-
sensem biskupa Brzostowskiego założył szpital i kaplicę dla
ubogich, walających się pod murami miasta. Indult, wydany
dnia 12 maja 1705 r. przez patryjarchę Ludwika Antoniego,
prowincjała rzymskiego III zakonu św. Franciszka, wyka-
zuje, iż Jan Jarołowicz został przyjęty do tego zgromadze-
nia z prawem noszenia habitu i utworzenia zgromadzenia Ere-
miłarum, którzyby prowadzili życie in aliquo eremitońo, поп
errabundam, sub poena nuūitatisptivilegiorum. Z nim razem przy-
jęli habit Stanisław Stulpiniewicz i Jerzy Fabrez, potem Hie-
ronim Rutkiewicz, Franciszek Gudowicz, Józef Syrewicz
i Piotr Augustynowicz, wszyscy źmujdzini (samogitae). Ci
nietylko opiekowali się żyjącymi nędzarzami, ale i chowali
umarłych; wiele ponieśli trudu w roku 1709, w czasie głodu:
i morowego powietrza od 1710 do 17H г., niosąc chorym
i umarłym posługę; wszyscy poświęcenie życiem przypła-
cili; Stulpiniewicz „w czasie zimowym ciągnąc trupy wóz-
kiem, spadł z mostu razem z trupami i tak życie zakoń-
czył".

Dopiero po ich śmierci ks. Lutkiewicz na podziękowa-
nie Panu Bogu, iż zarażony morowem powietrzem wyzdro-

') Acta cap. t. X, str. 151—156. Dzieje Dóbr. R. II, etr. 206.
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wiał, przywdział habit tercjarza i wraz z bratem Monkiewi-
czem prowadził dalej dzieło Jarołowicza, pomnażając fundu-
sze i rozciągając coraz dalej swą działalność. W r. 1717 ka-
pituła wileńska oddaje rochitom pusty .plac po Korejwie,
a biskup Brzostowski urzędowym listem w r. 1720 ogłosił
się opiekunem i kazał się mieć na baczności wszystkim ich
przeciwnikom. Ulegając prośbom rochitów, biskup Brzostow-
ski nadaje im kościół św. Stefana ze szpitalem dnia 10 maja
1715 г., zastrzegając, aby nikt na przyszłość nie ważył się
ich bez przyczyny tego nadania pozbawiać;- przywilej ten
został potwierdzony przez biskupa Pancerzyńskiego r. 1726.
Szpital na podzamczu zgorzał r. 1748; zapewne został póź-
niej odbudowany i fundusz powiększony, gdyż raport z roku
1790 wykazuje go przy bramie zamkowej, a w nim chorych
na przymiot 29 osób, na inne choroby 35 i podrzutków 27.
Braci zaś 7, funduszu 92,316 złp.; oprócz tego liczne place,
wsie i dom, ofiarowany przez kanonika Białozora. Wszystkie
te fundusze w r. 1799 przeszły do szpitala św. Stefana. Za-
łożycielem rochitów mylnie nazwany jest biskup Brzostow-
ski: najwyżej mógł on tylko nadać szerszy zakres ich dzia-
łalności; sam Biskup Brzostowski w liście z 1720 r. powołuje
się na brata Jana Jarołowicza jako fundatora i przypomina,
iż potwierdził tę fundację. Nadto Acta cap. z r. 1709 wspo-
minają, że gdy z głodu wielu w tym roku umarło i niepo-
grzebanych po mieście leżało, tercjarzowi, nimi się zajmują-
cemu, wydano z kasy kapitulnej 500 złp.

W r. 1726 też Akta podają, że rochici, z namowy ks.
bernardynów, habit tercjarski włożyli i, uwolniwszy się z pod
jurysdykcji biskupiej i kapitulnej, pod ich posłuszeństwo się
poddali; dalej, że, zabrawszy karbone i wszelką żywność,
z pokrzywdzeniem chorych, do konwentu bernardynów się
udali. Na protest kapituły, bernardyni odpowiedzieli, że ro-
chitom za karbonowe pieniądze sprawiono tylko płaszcze terc-
jarskie i jeszcze zostało 50 talarów; czem się sprawa skoń-
czyła, Akta milczą, ale w księdze przywilejów zebrane są do-
wody, że rochici od założenia byli tercjarzami ')•

Szpital Saivicz, założony przez biskupa smoleńskiego,
prałata kapituły wileńskiej, Gosiewskiego, r. 1744, i oddany
pod zarząd sióstr miłosierdzia. Chorych obojej płci do '200
osób; a do czasu otworzenia przytułku Dzieciątka Jezus przyj-
mowano tu i podrzutków. Fundusz powiększony skutkiem

') Ar. kon. Założenie, fundusze i przywileje rochitów przy kościele ka-
tedralnym i św. Stefana. Synodua dioec. viln. ab. I I . D. Zieńkowicz ce-
lebrata, cap. 29; Wiadomości o szpitalach в r. 1790 i 1797. Ob. Z Nad
Wiljł i Niemna. Wilno,1909 г., artykuł: Bracia Miłosierdzia Chrystusowego.
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nadania r. 1812 przez ces. Aleksandra I międzyrzeckiego
starostwa, zapisem Siestrzeńcewiczów i domem; dawał rocz-
nego dochodu 38,000 rb. Dziś od r. 1867 kierunek i zarząd
należy do Prykazu1). Byla tu kaplica p. t. św. Elżbiety.

Szpital Dzieciątka Jezus był założony w r. 1787 przez
Jadwigę z Załuskich Ogińską na placach przez nią kupio-
nych i udzielonych przez ks. misjonarzy. Kamień węgielny
położył biskup wileński Massalski; otwarty został przez Sie-
strzeńcewicza r. 1791; zarząd powierzono ks.ks. misjonarzom.
Do pierwotnych funduszów dodała Ogińska 22,500 rb., ce-
sarz Aleksander I starostwo żosielskie, jezuita Hrebnicki
ogród etc. Wogóle w r. 1820 kapitału było 44,524 rb., dochodu
rocznego stałego 3,714 rb., a z ofiar 4,650 rb.; do r. 1865 po-
zostawał szpital ze szkółką pod kierunkiem sióstr miłosier-
dzia, które tu wychowywały niemowlęta podrzucone i siero-
ty, oraz kształciły podrostków, utrzymując guwernera dla
chłopców. W roku 1830 liczba niemowląt wynosiła 143 chłop-
ców, i 146 dziewczynek; z których umarło 75 chłopców i 52
dziewczynki. Oddano z przytułku 15 chłopców i 22 dziew-
czynki, uczących się dzieci było 44 chłopców, 121 dziew-
czynka, z których umarło — jeden chłopiec i 3 dziewczynki,
wyszło z przytułku 24 chłopców i 37 dziewczynek. Godzien
o 6 rano odprawiała się msza święta dla sióstr i sierot
przez księdza misjonarza; w wielkim poście i w adwencie
w niedziele, kleryk misjonarski miewał nauki do sierot; we
wszystkie zaś niedziele i święta sieroty z siostrami uczęsz-
czały na sumę i nieszpory do misjonarzy, z wyjątkiem dni
mroźnych. Codzień dzieci odprawiały ranne modlitwy, osobno
chłopcy i dziewczęta; o godzinie 10 rano mówiły godzinki
za dobrodziejów, po południu Różaniec i wieczorne modlitwy
przed spaniem. Siostry zaś codzień odbywały medytacie, spo-
wiadały się co niedziela i święto uroczyste i odbywały reko-
lekcje co rok, przed Zwiastowaniem N.M., w które odnawiały
swe śluby. Obecnie pod zarządem Prykazu i kierownictwem
prawosławnego duchowieństwa2).

Szpital śtv. Jakóba, przy kościele tegoż imienia. Pierwotny
fundusz na szpital parafjalny, był ofiarowany r. 1702 przez
Michała Śliźnia, pisarza ziemsk.; procent od 4,000 złp. na do-
brach Krasnystaw w słonimsk., na 6 bab i dziadów. Część sum
obrócona była na budowę szpitala po pożarze w 1765 roku,
a ostatnie zaginęły na lokacji. Generalny szpital był zało-
żony r. 1799 przez biskupa Jana Nepom. Kossakowskiego.
Organizatorami szpitala byli gubernator E'ryzel i dr. Enholm

') Dzieje Dóbr. Rocznik III, etr. 729 i nast.; wizyta в 1818 r.
s) Dzieje Dóbr. Rocznik I, str. 286 i nast.; Roc». H, str. 398; Кося.

HI, etr. 731.
46
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pozostawał z początku pod zarządem Komisji szpitalnej, a od
1808 r. magistratury publicznej opieki. Mają w nim przytu-
łek niedołężni i chorzy, a także i połogowe niewiasty. Po-
dzielony na 9 sal; wszystkich chorych i niedołężnych i aresz-
tantów r. 1804 było 248 osób; dozór nad chorymi na rozkaz
jenerał-gubernatora (Korsakowa), od 1809 do 1864 roku, miały
siostry miłosierdzia; obecnie zostaje pod kierownictwem i do-
zorem Prykazu. Oprócz chronicznych chorych, w szpitalu tym
mają pomoc położnice, kobiety dotknięte przymiotem i obłą-
kani obojej płci; nadto daje się przytułek weteranom woj-
skowym, ich żonom i dzieciom, niezdolnym do pracy; od ro-
ku 1899 założono ambulatorjum bezpłatne dla przychodzą-
cych i chorych. Początkowo nazywał się generalnym, gdyż do
niego wcielone zostały fundusze innych szpitalów, a miano-
wicie: św. Trójcy, Spasa, śś. Józefa i Nikodema, fundusz
bractwa Bożego Ciała i inne. Myśl połączenia wszystkich
szpitalów w jeden generalny była podjętą na sejmie r. 1768
i 1775; wykonana została na rozkaz Repnina. Dochody w ro-
ku 1805 z funduszów i legatów wynosiły 8,788 rb., a z ofiar
11,599 rb. ')•

Szpital AntoMsJci, założony przez plebana kościoła św.
Piotra, ks. Piotra Korkonosa (1609—1632), odnowiony przez
kanoników regular, later, za biskupa Wołłowicza około 1630
roku; utrzymywano w nim 10 ubogich; w 1792 г. Komisja szpi-
talna zabrała fundusz, który oparty był na promie Niemeń-
czyóskim2).

Dom ks. emerytów (Collegium Dioecesanum). Biskup Woł-
łowicz między punktami, podanymi kapitule r. 1618, prosi
ją o oddanie placów pod dom dla ks. niedołężnych; kapituła
z początku się ociągała, i dopiero r. 1626 zdecydowała się
sprzedać biskupowi dwa duże place; prałat schol. Płochar-
ski ofiarował 2,000 złp. na zbudowanie domu. Stanął ten dom
niedaleko kościoła św. Krzyża; zarząd tego domu przez bis-
kupa Abrahama Wojnę był powierzony bonifratrom; gdy ci
mieszali księży razem ze świeckimi, r. 1664 kapituła naka-
zała im zbudować osobny dom dla księży chorych. Roku 1735
kanonik Żebrowski oddał emerytom domek na Łukiszkach,
a biskup Zieńkowicz r. 1740 zaofiarował dawniejszy plac bis-
kupi, między szpitalem Maryi Magdaleny i kościołem kate-
dralnym, nadany biskupowi Wasille przez Jagiełłę; prócz tego
na utrzymanie wyznaczył fundusz 80,000 rb., a proboszczowi
tego domu altarję św. Karola Boromeusza w kościele kate-

>) Dzieje Dóbr. Rocznik I, str. 283; R. III. 750: Raporty z r. 1804,
n. 41. Wiadomość o szpitalu św. Jakóba z r. 1812 arch. kat. 3) Archiwum
miejscowe przy koeciele św. Piotra. Kraszewski. Wilno, t. 3, str. 253.
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dralnym, przez się uposażoną nadaniem 25,000 zip. Po kasa-
cie jezuitów biskup Massalski w układach z Komisją Edu-
kacyjną wystarał się o kolegjum przy kościele św. Kazimie-
rza na pomieszczenie w nim ks. emerytów. Kolegjum to,
według Wiadomości z r. 1790, zawierało 141 izb mieszkal-
nych, stajnię na 26 koni, 4 wozownie i woskownię. Z nadań
innych uformował się kapitał, jak podają Wiadomości, 116,000
złp. (vice-proboszcz Kuźmicki podaje tylko 56,000). Komisja
szpitalna w r. 1790 znalazła emerytów tylko 4, żyjących w
jak najnędzniejszym stanie: „księża chodzą bez obuwia, bie-
lizny i odzienia, pościeli żadnej nie posiadają". Zarządzał vi-
ce-proboszcz Kuźmicki. W r. 1798 kolegjum zabrano na ko-
szary, fundusz gdzieś znikł, a emeryci zostali na łasce losu;
dom ich na placu katedralnym wyrestaurowano r. 1818
i urządzono w nim szkołę i konsystorz, a r. 1830 w celach
strategicznych został zniesiony wraz z innymi domami, przy-
ległymi do katedry, jako to: wikarjackim, archiwalnym. Tu
mieszkały resztki ks. emerytów do r. 1830. Wizytował ich w
r. 1828 i opisał kan. Kłągiewicz. (Ob. Dwutyg. Djec. z r. 1912 1).

Bazyljańskie szpitale w Wilnie, przy monasterze bazyl-
jańskim i na wsi, przy 27 cerkwiach; w Grodnie, fundacja
r. 1596 Zygmunta Augusta i Batorego 2).

Szpital ruski unicki Spaski w Wilnie, przy cerkwi kate-
dralnej Przemienienia Pańskiego, fundacja z r. 1561 Zyg-
munta Augusta na 12 osób; posiadał 2 domy i wiele placów 3).

Szpital i bractwo św. Marcina, założone r. 1640 przez
Hicklera murarza; z początku było przy kościele św. Anny.
Później potwierdzone przez biskupa Abrahama Wojnę, miało
kamienicę, na której jest napis niemiecki, opiewający datę
założenia i cnoty założyciela, przy ulicy Niemieckiej, a którą
od ciężarów krajowych zwolnili Władysław IV i następni kró-
lowie; kapitały z rozmaitych zapisów zabrała Komisja Edukacyj-
na, place zabrane zostały przez zbór kalwiński. Celem bractwa
było uczenie młodzieży początków nauk chrześcijańskich, oby-
czajów, opiekowanie się nawróconymi z protestantyzmu, żywie-
nie i odziewanie ubogich, leczenie chorych, przytułek cudzoziem-
com: niemcom, francuzomi włochom. Pożary i grabieże nadwąt-
liły fundusz i zniszczyły dom szpitalny. W roku 1703 jezu-
ici wzięli go w swą opiekę; po ich kasacie fundusz pieniężny
przeszedł do Komisji Edukacyjnej, gdzie bezpożytecznie za-
legał. Po roku 1798 bractwo przeniesiono do św. Anny.

ł) Acta Capłt. z lat wskazanych; Raporty o szpitalach; Księga domu
emerytalnego; Synodus diooc. Viln. ab; Ilmo D. Zienkowicss celebr. Testam,
biskupa Zieńkowicza. Kościół Zamkowy, ca. II. Dwutyg. JDjeceas. 1012 r.
a)Witsyt» sš 1796 r. Pilchowskiego; tamże wiadomość o szpitalach przy cer-
kwiach greeko-rssyniskich; Arch. djoc. ks. n. 21. 3) Tamie.
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W 1812 r. kościółek był spustoszony i bractwo czasowo prze-
niesione zostało w 1815 r. do kościoła św. Mikołaja. Dziś resztki
funduszów z domu i placów znowu przy kościele św. Anny*).

Bractwo ubogich czyłi Miłosierdzia przy kościełe św. Jana,
założone w r. 1636. Było to stowarzyszenie dziadów wileń-
skich. Starszym powinien być jeden z mieszczan wileńskich,
mających domy swoje, 4 członkowie wybierani byli z dzia-
dów kościelnych. — Od czasu do czasu odbywały-się schadz-
ki dziadowskie u starszego, uchwały wpisywano do księgi;
na ulicach stawiani byli dozorcy z dziadów nad żebrakami;
nadto starszy wyznaczał 4 dziadów do rewizji chorób i ka-
lectw dziadowskich. Młodych i zdrowych, jeśli nie chcą iść
na służbę, karano rózgami, karcerem i z miasta wypędzano.
Statut, ten aprobowany przez króla Jana Sobieskiego 1688 r.
i Augusta II 1720 r. Był i fundusz tego bractwa 5,000 złp.,
z którego proboszcz św. Jana procenta rozdawał ubogim').

O tem bractwie wizyta kościoła świętojańskiego z roku
1784 podaje: „Domu Szpitalnego, ani funduszu nań żadnego
nie było i niema. Ubogich jednak obojej płci bywa przy tym
kościele do osób czterdziestu, którzy w cechu ubogich w ca-
łym Wilnie najdujących się, czyli w bractwie miłosierdzia
umieszczeni, żyją z jałmużny przy tym kościele odbieranej
i po mieście kwestując. Cech ubogich zgromadzenia w szpi-
talach i po gospodach, plus minus do osób 350, (jak świad-
czą rejestrą) w całym Wilnie znajdujących się, zgromadził
się i do Bractwa wpisał się pod tytułem miłosierdzia u ołtarza
Parnego Najświętszej Panny Maryi Śnieżnej, za panowania
Władysława IV. Ten regnat w R. 1636 Augusta 23 d. ordyna-
cyą cechowi ubogich przez Magistrat Wileński przepisaną
przywillejem swoim approbował: treść onej jest następna:

Mają mieć gospodę dla swych schadzek u mieszczanina
Prawa Magdeburskiego, i skrzynkę dla swych składanek u
tegoż mieszczanina konserwować, który przy czterech star-
szych ubogich obranych, na ich schadzkach ma prezydować.
Mają obrać czterech lub więcej biczowników, którzyby
zdrowych żebraków z miasta wyganiali i swywolnych dla
ukarania do starszych przywodzili. Ciż starsi „mają mieć
rejestr wszystkich ubogich ulicznych, a któryby rejestrowy
zachorował, biczownicy mają oznajmić starszym, aby mu
kapłana przyprowadzono dla Św.Sw. Sakramenttów, a po
śmierci według możności pochowano. Dla dozoru chorego
brata lub siostry, starsi dozorcy za bracki pieniądz, jeżeliby

') Baport z r. 1790 o szpitalach wileńskich; Arch, djecezal.; akta
sra HW. Anny; Arch, djocezal. HzpitaJ św. Marcina; Narbut, Pisma lii-
ssne pomniejszo; protokół czynności księcia biskupa Puzyny t. r. 1815,

bractwa
storycssne pomniejszo, , _„, _
dnia 12 listopada. s) Wizyta г r. 178«.
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tego trzeba było, obmyślić mają. Takoż, któryby brat lub
siostra na pogrzebie współbrata niebył, albo mając rozkaz
od starszych, umarłego nieść nie chciał, takowy niepilny
i nieposłuszny, pół funta wosku na ołtarz zakupić powinien.
Przybyli do Wilna za listami testimonialnyrai Mendicantes, lub
pielgrzymi, nie mają być jałmużną opatrywani, aż się ukażą
w gospodzie ubogich, o sobie sprawę dadzą i od nich będą
zaleceni. Pijaństwa i wszelkich swawoli, wrzasku po gospo-
dach i ulicach, pieśni frantowskich, zabraniać starsi mają
i karać winą wosku pół funta. Nogi skańcrowane zagniłe za-
krywać ubodzy siedzący na ullicy mają. Niewiasty legać
z dziećmi na tychże ulicach nie powinne. Potoczne żałoby,
poswarki i długi, mają między sobą miarkować, a w głów-
nych rzeczach do należnego urzędu odzywać się. Przychody
i przychodniowe mają być do rejestru zapisane i składanki
do skrzynki dawane. Klucz od skrzynki ma mieć starszy
kościelny, a drugi—klucz od tej skrzynki ma mieć drugi star-
szy uliczny. Schadzki do gospody co miesiąc mają być
wszystkich ubogich, i dawać wszyscy do skrzynki po gro-
szu Polskim; z tych pieniędzy mają zakupić dwie msze do roku,
jedną za Dobrodziejów żywych, drugą za umarłych, upewniwszy
u Pary kapłana, i tych mszy wszyscy słuchać mają pod wi-
ną, na nieprzybyłego, po groszu do skrzynki. Przechodniów
i tych co się tułają, mają biczownicy sprowadzić do gospody
i wpisać onych w rejestr. Chłopiętom ze wsi przychodzą-
cym jałmużny prosić nie dozwalać, i ślepych wodzić, ale
niech' chromy, a widzący, ślepego ubogiego prowadzi. Na
wpisywanie imion ubogich prawdziwych, po rewizyi, mają
mieć xięgę i pisarza, z tychże ubogich pisać umiejącego.
Czasu morowego powietrza lub głodu i naohodów wtedy z
Partykularza ubogich, mają obmyślić prawdziwym ułomnym
wyżywienie, a zdrowych z miasta wypędzać. Szpitalnym ubo-
gim wolno po ulicach siedzieć i żebrzeć w pewne tylko czasy:
t. jest, w post wielki, w święta Wielkanocne, tydzień przed
wszystkiemi Ś-i i na Boże Narodzenie. Któryby ubogi stan-
cij nie miał i pod murem leżał, biczownicy go nalazłszy, ma-
ją zawieść do szpitala S-o Nikodema. Na schadzkach przy
prezydencyi gospodarza i rocznych starszych, po jednemu
od kościołów z Dzwonników zasiadać mają. Swywolnych nie-
posłusznych, oraz zmyślających ułomność karać są wolni:
osobliwie gospodarz ma .postrzegać tych wszystkich artyku-
łów. Nakoniec w dzień S-go Franciszka, die 4 octobris, mszą
festową, a co miesiąc dwie mszy czytane, jedną za dobrodzie-
jów żywych i umarłych, a drugą ssa dusze braoi i sióstr w
kościele Ś.-Jańskim, kosztem ubogich odprawować się mają,
prócz tego trzy msze śpiewane, żałobne i trzy msze czytane
rekwialne. Wszyscy in genere w mieście Wilnie, i na przedmieś-



— 366 —

ciach i w Polu na gościńcach po budach mieszkający powinni być
posłuszni Bractwu miłosierdzia, i artykułom w przy willeju opi-
sanym, pod winą, wedle rozsądku starszych, z wolną ape-
lacją do urzędu miejskiego w uciążliwości. Biczownicy, któ-
rych bywa sześciu pospolicie mają moc poskramiać tuniulta
w dzień kwesty sobotni, a osobliwie odpędzać nierejestrowa-
nych ubogich, zmysłowych żebraków; a jeżeliby ci biczow-
nicy onych poskromić nie mogli, Wójt i Burmistrze włóczę-
gów zabierać i plagami karać powinni. Pielgrzymom przy-
byłym do Wilna, do trzech dni tylko albo więcej kwesta
wolna, i to za konsensem na piśmie od Magistratu wyda-
nym; a po wyszłym terminie, za upomnieniem biczowników
z miasta wyniść mają. Takowy przywilej gdy Konfrater-
nija ubogich przypadkiem ex injurijs temporum straciła, ko-
pią onego Magistrat Wileński roborował i approbate później-
szych królów polskich, lana Kazimierza, lana III i Augusta
wtórego, wyprokurował. Są takoż przy kościele Parafialnym
S-o Jańskim Dewotki z miejskiego stanu, codziennym nabo-
żeństwem bawią ce się, na które Panna Dorotta Dołudziańska
zapisałasummę złt. Poi. 4000, o czym będzie na swójem miej-
scu, między legacyami i summami kościelnemi. Ubogich włó-
czących się, Bractwo Miłosierdzia, czyli cech ubogich Wi-
leńskich, (o czym wyżej jest opisano) nie cierpi i z miasta,
wedle swoich przywillejów, wygania. Sposób do zniesienia
lub umniejszenia żebractwa, ten być zdaie się: Ponieważ że-
bractwo nie czym innym, tylko obywatelskim datkiem żyje,
a ten nie jest regularny, iż jeden obywatel czyni jałmużnę,
drugi nic nie daje i przez to ubóstwo do hojniejszych uczę-
szcza i onym przykrzy się; za czym byłoby dla obywateló*w
i ubóstwa pożyteczniej, gdyby na ufundowanie szpitalów po
znaczniejszych miastach podatki z dymów kurzących usta-
nowione były z doskonałemi po tychże szpitalach lekarzami,
którzyby kognicią czynili, i o prawdziwych, lub fałszywych,
sądzili ułomnych i pracować nie mogących. Proporcya na tę
potrzebę podatku, z proporcyi osób w kraju prawdziwie
ułomnych wypaść może blizko prawdziwa. Liczbę zaś tako-
wych ubogich po miastach Magistraty, a na partykularzu
Plebani, za raportami parafianów, odkryć mogą"z).

Ftmdusg na ubogie panny i wdowy pobożne, przy kościele
św. Jana. Pewna pani, Dorota, Porzycka v. Dołudzianka, le-
gowała dom (kamienicę Sapalińską) na przytułek i utrzyma-
nie pobożnych niewiast, gdy się ten zrujnował wskutek nie-
dozoru, biskup Abraham wojna dom sprzedał za 1,600 kóp
groszy litew. i procenty kazał obracać na utrzymanie poboź-

l) Wizyta kościoła owlqtojatfskiego r. 1784. Arch. ком. №11 i g roku
1786, str. 19.
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nych niewiast. Fundusz ten w całości się dochował do r. 1790
pod^zawiadywaniem proboszcza świętojańskiego.

Szpital sarebacki, pierwotnie za Ostrą Bramą, stanowił
dom drewniany, w którym przytułek mieli ubodzy z tego ce-
chu; przetrwał aż po dziś dzień. Mieści się na Łukiszkach
w starym domu drewnianym, vzarębackiviu zwanym 1).

Szpital przy kościele ks.ks. misjonarzy, wyposażony był fundu-
szem Platerów z r. 1695 na 12 ubogich, na Widziniszkach opar-
tym; potem zredukowany na 6, z powodu zmniejszenia się fun-
duszu, skutkiem procesów. Dziś istnieje przytułek dla ubogich
pod zarządem stowarzyszenia Dobrochotnoj kopiejki.

Bractwo Bożego Ciała, Skarbiec miłosierny (Mons pietatis),
i Skrzynka św. Mikołaja, przy kościele św. Jana, założone
w r. 1579 przez Skargę i przez tegoż ustawami zaopatrzone.
Cel—wspomagać ubogich przez jałmużnę i odwiedzać co ty-
dzień szpitale i więźniów. Stowarzyszeni dawali datki co ty-
dzień. Lew Sapieha dawał po sto złp. tygodniowo; inni, co
dobra wola i pobożność dyktowały; obowiązani byli raz na
miesiąc słuchać mszy św. w kaplicy Bożego Ciała. W wiel-
kiej potrzebie zostającym pożyczano bez procentu. Wszyscy
możni na Litwie należeli do bractwa, Kapitały były pod za-
rządem jezuitów, po ich kasacie magistrat zabrał skrzynię
z pieczęciami, kapitał i dokumenty. Bractwo miało około 20
domów, mnóstwo placów, ile pieniędzy, niewiadomo. W r. 1774
przed komisją lustracyjną magistrat wileński wynotował ka-
pitału na 5 domach 1,040 zł. poi. i kapitału przy kaplicy
19,509 zł. lit., z których kaplica żadnych procentów nie otrzy-
mywała. Raport z r. 1790 rzucił jaskrawe światło na gospo-
darkę panów „radnych" i prowizorów funduszowych szpital-
nych. Raportujący powiada krótko, a dosadnie: „Prowizoro-
wie z tych sum brali na swoje potrzeby... kaplica i z kapi-
tałem i z procentem pożegnała się; imieniem bractwa (pro-
wizorowie) zaciągali długi na swoje potrzeby, a procent z
przychodów kaplicznych przez niejakiś czas płacąc, kapitały
tymże przychodem kaplicznym umarzali" i t. p. W końcu
dodaje „z tego przykładu, jak i z wiadomości szpitala św.
Trójcy, Spasa, św. Nikodema, św. Łazarza, dotykalnie prze-
świadczą się: jak szkodliwa tymże szpitalom była opieka
i prowizorstwo magistratu wileńskiego". Na tę gospodarkę
magistratu uskarżała się już kapituła r. 1666 dnia 11 stycz-
nia przez delegata swego, iż nikomu żadnych rachunków nie
zdaje i proboszczów w szpitalu św. Trójcy i św. Nikodema
Pro forma trzyma ^

Około roku I860 założony był na Śnipisakach, naprze-

*) Wiadomości o szpitalach z v. 1790 arcb. konsystorskie. a) Acta
p. t. XIV, 8tr. 61.
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ciwko kościoła św. Rafała, dom ubogich siostrzyczek przez Zo-
fję Różę Dombrowską, pod opieką jenerałowej Nazimowej,
dla ubogich starców i kalek. Obsługiwały ich panny w su-
kniach zakonnych, nie składające jednak ślubów. Dom ten
istniał niezależnie od Dobroczynności wileń. Na nim było wy-
malowane godło Opatrzności z napisem: ъТа nas wspiera*;
i statuetka Matki Boskiej umieszczona w niszy domu, od ulicy;
niszę tę można jescze i dziś widzieć. Zwinięte zostało to zgro-
madzenie przez Murawjewa, dom sprzedany, w ręce prywatne l).

Z powstaniem towarzystwa Dobroczynności w Wilnie, za-
wiązały się podobno w Nowogródku, Brześciu, Grodnie, Kownie,
Mińsku, Słucku i innych miastach. Duchowieństwo świeckie
i zakonne łącznie z obywatelstwem działało w organizacji
pobożnych bractw, instytucji dobroczynnych i w podźwignię-
ciu podupadłych szpitali i przytułków. Oprócz wykazanych
szpitali w Wilnie i parafjalnych na prowincji, były w wileń.
djecezji większe szpitale: w Grodnie z kaplicą, obsługiwaną
przez dominikanów, w Kobryniu z kościołem św. Hieronima,
który się spalił w 1801 r. Przy tym kościele w r. 1519 do-
natarjusz królewski Kościewicz fundował altarję, fundusz
szpitalny stanowił folwark i place w Kobryniu przy ul. Gar-
barskiej, karczma, 1,050 rsr. kapitału: dochód roczny 216 rs.

W Szczuczynie litewskim, w lidzkim pow. Tu w 1742 r.
fundowała szpital Teresa z Hlebickich-Józefowiczów Scypio-
nowa, kasztelanowa smoleńska, z synem Józefem i synową,
za pozwoleniem biskupa Zieńkowicza. Do obsługi były spro-
wadzone siostry miłosierdzia, które 1753 r. w miejsce szczup-
łego domu drewnianego, z ofiar wybudowały obszerny szpi-
tal na podmurówce z- kaplicą i budowlami gospodarskiemi.
Kaplica wykończona została 1824 г., miała trzy ołtarze, wiel-
ki p. t. Boskiej Opatrzności. Oprócz szpitala była ochronka
dla dzieci i szkółka elementarna. Fundusze stanowiły:.zapis
Jana del Campo i Teresy: 1,200 rs. i folwark Mozelowce;
inne legaty wynosiły 3,480 rb. Sierot w ochronce bywało
przeszło 60; mieszkały tu i obywatelskie córki i pobierały
naukę językowi muzyki. Chorych głównie opatrywano przy-
chodnich, stałych niewiele było. W. 1842 r. szpital przeszedł
do rządu, a siostry przy nim mieszkały do 1865 г., kiedy
przeniesione zostały do wileńskich benedyktynek2).

W Białymstoku założony przez hetmana Jana Klemensa
Branickiego 1768 r. w domu przez się wymurowanym z ka-
plicą, kapelanem, bibljoteką, apteką na 12 łóżek. Na utrzy-
manie zapisał 7,ooo złp. na hrabstwie tykocińskim i folw.
Krupniki. Cesarz Aleksander 1 nadał ogród warzywny w Bia-

') Kncyklop. Kość. 1. XXV, str. 410. ') Wizyty я r. 18I8-1H20.
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łymstoku, Ks. Jan Daniszewski, prób. chodorowski w r. 1785
zapisał 10,000 złp. na 2 łóżka; ks. Jan Antoniewicz, prób. woł-
kowyśki 1778 r. — 18,000 złp. na 4 łóżka; Helena Brzeziń-
ska 5,000 złp. na kapelana; Elżbieta z Tajlorów Elzelewi-
czowa 10,000 złp. na 2 msze tygodniowo w kaplicy. Ks. An-
drzej Klimaszewski, prób. niemirowski 1815 r. — na 2 łóżka
10,000 złp.; Karol Michalski 1817 r. — na 2 łóżka 10,000 złp.;
Ludwik Kruszewski 1818 r. na utrzymanie 2 włościan z Cho-
roszczy 10,000 złp.; Ks. Kadłubowski, prał. inflancki 10,000 złp.;
Adryan Lubaczewski 4,000 złp. Roczny dochód wynosił °/0
2,143 rsr. Szpital zwinięty 1864 r. (Archiw. miejscowe i wi-
zyty z r. 1828—1856) x).

W Brześciu Litewskim był szpital ubogich św. Ducha;
w r. 1726 za biskupa Rupniewskiego; spalił się. W. a).

W Kamieńcu Lit. z kościołem uposażony przez rotmi-
strzową Żerdecką 1772 r. W.

W Międzyrzeczu był szpital dla ubogich p. t. św. Ducha;
r. 1859 była także ochronka dla małych dzieci. W.

W Bielsku kościół i szpital dla ubogich nosił tytuł
sw. Marcina; w r. 1726 został zamknięty. W.

W Szereszowie był szpital dla ubogich i kościół. W.
W Ciechanowcu (gub. grodź.) w 1786 r. założyła szpital

Ossolińska z Lanckorońskich: wybudowała murowany 2 pię-
trowy dom z gospodarskiemi budynkami, zapisała 600 rs.
rocznej renty i folwark Boguty. Sióstr miłosierdzia było 6,
chorych 20. W.

Szpitale, uposażone, posiadały także następujące parafje:
Wiszniew, fundacji Zofji Sawariiewskiej z domu Chrep-

towiczówny, wojskiej W. Ks. Lit. W.
Niemenczyn, Ks. Ungiewicz, prób. niemeńczyński zapi-

sał 6,000 złp., na Czerwonym Dworze zlokowane. D.
Derewna, fund. Radziwiłłowska, upadła przed r. 1797. W«
Wobzyn, fund. księcia Czartoryskiego, jenerała pod za-

rządem o. bernardynów. W.

') Dzieje dóbr. wil., Rocz. I, II, III, IV, V; Arch, djec; Opisanie
szpitali publicznych djec. wileńskiej z r. 1808; także Wiadomość o para-
ijach i szkołach djecezji wiled, z r. 1781—84 i 1808, wizyty djecezji od
1782—1784 г., tomów 8; Raporty biskupa Kossakowskiego od 1798—1808,
atr. 32—34—70; Raporty o szpitalach djecessji wileńskiej od r. 1804—1808j
ks. n. 41; Podrobnoje objasnienije o wsiech soetojaszczych w wilenskoj
eparchji funduszewych ziemiach, imienijach, kapitałach i t. d. * x. 1812,
*• Į; i wizyty djecezalne do r. 1839, w których znajdują nią szczegółowe
°Piay funduszów i rozmiarów szpitalów, ks. nr. 41.

") Litera D. oznacza Dzieje Dobroczynności z r. 1822—24; W.—Wi-
zyty kościelne od r. 1782-88.

47
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Iwje, przy kościele parafjalnym, fund. kasztelana Ogiń-
skiego na 16 osób, nadano po beczce żyta na osobę, jęcz-
mienia po V2 becz., pszenicy po 1 ośminie, po garncu oleju,
po 3 garnce soli z kanału iwiejskiego; od 8000 złp. % P°
60 złp. na osobę, 2 kamienie łoju na świece. Drugi szpital
przy tymże kościele na 12 osób, żyjących z jałmużny i z za-
pisu Leona Kiszki 100 zip. rocznie na majątku Zabłociu. W.

Dudy, fund. Franciszki Dobrzyńskiej, 1000 złp., na 6%,
na starostwie dworskiem. W.

EjszyszU. Ks. Adam Borowski, pleban ejszyski 1808 r.
nadał 3000 złp. na 6 ubogich aby odmawiali Różaniec. D.

Białohruda, fund. księżny Radziwiłłowej, podkomorzyny
W. K. L., nadany dom, ubodzy żyli z jałmużny. D.

Nietie.cz, fund. Franciszki Burzymowskiej, stoln. lidzk.,
ks. Nosewicza i ks. Sipajły 8000 złp. W. D.

Nowy dwór, fund. Andrzeja Hładowickiego: plac, dom,
zboże i odzienie z majątku Kobrowców. D.

Dylewo, fund. Daniela Szyszki, kasztelana nowogr., na
folw. Siemakowszczyzna 3000 złp. na 7% dla 7 ubogich. W.

Żołudek, fundacja Rafała Siekluckiego, podstar. lidzk.,
3000 złp. na 6%, na maj. Brzozówek i Olgowo. D. W.

Bożanka, fund. ks. Tadeusza Jodkowskiego 150 rsr. na
dobrach Paca. D.

Żyrmuny, fund. Godebskiej, podstar. lidzk., 1758 r. z al-
tarji Kuncewiczowskiej 10 złp., po beczce żyta i jęczmienia.
1786 r. Michał Szyszko lokował 200 złp. na 7°/0» na dobrach
żyrmuńskich z obowiązkiem śpiewania Litanji co piątek. W. D.

Bieniahonie, fund. Jana Czaplińskiego 1638 г., nadano
folw. Chodkiszki i wieś Pereganie na 16 ubogich; roczna
intrata 985 złp. D.

Szejbakpól — legacja 1000 złp. niewiadomo czyja. W.
Daugi, fund. Bony 1555 r. na starostwie daugowskiem

(ob. kościoły).
Szeszole, fund. Zaleskiego, sędzi granicz, wilefi., 21 talar

co rok z m. Łabejek na 6 ubogich i kantora z obowiązkiem
śpiewania Koronki pro defunctis, co sobotę. W.

MichdiszU. Józef Cyprjan Brzostowski nadał z dworu
michaliskiego na 6 dziadów po beczce żyta; beczkę Jęcz-
mienia, owsa, gryki, Vą grochu, 6 garncy soli—na wszystkich,
z obowiązkiem odmawiania Litanji o Matce Boskiej i Anioł
Pański. W.

Komaje, fund. Piotra i Marjanny Rudominów, starostwa
uświack. z r. 1637, którzy nadali plac; w r. 1643 Jan Seba-
stjanowicz Szabłowski zapisał 400 złp., na 8%, na drwa
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„dla ubogich, chorych, ślepych, starych, którzy nie mogą
wychodzić z izby, ani wyżebrzeć". W.

HoduciszU. Szpital i chirurg utrzymywali się kosztem
kapituły wileńskiej. Akta.

Kobylnih, fund. 1675 r. Kazimierza Koziełły, podstol.
wendeń., 5 beczek różnego zboża ze dworu kobylnickiego.
Ks. Krzysztof Głębocki, pleban kobylnicki legował 3000 złp.
na maj. Sporach u p. Rajeckiej, od których część °/0 24 złp.
wypłacano na Przemienienie Pańskie ubogim, z obowiązkiem
śpiewania co niedzielę i święto 7 Zdrowaś Marya; Potem
ks. Michał Borodzicz zapisał 1000 złp. na utrzymanie 5 dzia-
dów i tyluż bab, dawania im siermięg co 2 lata — suma
lokowana była na tychże Sporach. D.

Łyntupy, fund. małżonków Czernickich, dziedziców łyn-
tupskich 1640 r. po 4 beczki żyta rocznie ze dworu, 8 garncy
soli, drew zimą wedle potrzeby, ogród warzywny, obrabiany
1 zasiewany kosztem dworu, dla ubogich parafjan, a w braku
ich, dla obcych. W r. 1790 dawano tylko zboże, ogrodu nie
uprawiano i drew nie dawano, jak mówi wizyta. W.

Mołczadś. Zofja Judycka zapisała z folw. Dobrepole
2 beczki żyta i jęczmienia, jedne sadło i 2 garnce soli, fun-
dusz ten ustał 1793 г., kiedy Giełgud, starosta żmudzki
sprzedając folwark Wołłowiczom o tym funduszu zamilczał.
Potem Łukasz Zawadzki zapisał 300 złp. na 7%. Obowiązek
ubogich odmawiać codzień Litanję do Matki B. i dwa razy
na tydzień, w środy i soboty Godzinki o Niepokalanem Po-
częciu. W.

Boś, fund. ks. Symona Mocarskiego, plebana roskiego
1762 г., 2000 złp. lokowane na folwarku roskim, na wieczną
prowizję dla 3 ubogich — 3 beczki żyta, 3/4 beczki jęcz-
mienia, V4 grochu, wieprza karmnego, po sztuce jednej bia-
łego sukna, 12 fur chrustu na opał; tenże fundator zbudo-
wał szpital. Fundusz powiększył ks. Iwanowski, prób. roski
1787 r. zapisem 600 złp., oraz Jan Potocki, star. szczerzec.
i Nayzer, którzy zapisali po 200 złp.; cała suma 1000 złp.
lokowana była na Rosi, z której wydawano rocznie Va beczki
soli, płótna konopnego na 9 koszul, po parze obuwia i tyleż
przyszew. Ubodzy byli obowiązani odmawiać codzień Go-
dzinki, albo 15 pacierzy, spowiadać się w każdą pierwszą
niedzielę miesiąca i komunikować i ofiarować to za grzesz-
ników zapamiętałych i za Kościół św.; codzień słuchać
Mszy św. 1828 r. kan. inflanc. Jodkowski nadał 300 złp. lo-
kowanych na Rosi. D. W.

Zdziędól, fund. księcia Ostrogskiego Konstantyna Kon-
stantynowicza ze dworu Zdzięciolskiego na 20 ubogich 20 be-
czek żyta, 20 złp. i 5 wozów drew na tydzień. W r. 1790
wizyta podaje 27 ubogich; dwór daje tylko 15 beczek zboża,
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20 złotych, a drwa ubodzy zbierają na rynku po „płascie"
z woza. D. W.

Zelwa, fund. Anny Iliniczowej r. 1508, która zapisała
2 beczki mąki żytniej, 1Ii grochu i wieprza corocznie na
wieczne czasy dla ubogich. 1719 r. ks. Szmit, prób. zelw.,
układając się z Sapiehą, star. raerec, o dziesięciny, „wytargo-
wał" na szpital rocznie beczkę żyta, Чч beczki jęczmienia
i tyleż owsa, potem dodano 6 garncy soli. Ubogich. 4. D.

Słonim przy kościele Bożego ciała (kan. reguł.)- Leon
Sapieha zapisał 60 złp. rocznie z dochodu mostowego, zapis
potwierdzony przez króla Jana Kazimierza 1653 r. Drugi
Szpital przy kościele parafialnym fund. Wojciecha N., pi-

- - - - • - - ńko-sarza W. Ks. L. 6000 złp., oddane przez biskupa Zien
wicza za zgodą kolatorek dla p.p. maryawitek. Trzeci szpi-
tal przy kościele Bernardyńskim fund. 1630 r. Andrzeja
Radwana, sekr. królew. 1801 r. Andrzej Bolkowski legował
300 złp. na dobrach Szynkowicach. D.

Krzemienica, fund. Aleksandry z Sobieskich Wiesiołow-
skiej 1645 г., polecony brygidkom grodzieńskim, z majęt-
ności krzemienickiej, ubodzy według dawnego zwyczaju
otrzymywali ordynarję, a brygidki obowiązane były opieko-
wać się ubogimi i utrzymywać szpital. N. Drucki-Sokolnicki
zalecił proboszczom wypłacać na szpital ten po 28 złp. rocz-
nie. (Dzieje Dóbr. 1822 г.).

Kobryń. Szpital z kościołem św. Hieronima (ob. koś-
cioły). Nadane były folwark w Kobryniu przy ul. Garbar-
skiej, 4 place na konsensie u żydów, 5 placów spornych,
gruntu Зх/2 wł., Karczma; suma legowana na kamieniu
w Kobryńskim powiecie 1050 rsr. Z obowiązkiem 163 mszy
rocznie. Dochód wynosił 216 rsr. Oprócz tego 60 fur drew,
dostarczać dranic i tarcic — ze dworu. Wypłatę takową
wstrzymał był Suworów, graf Rymiński, ale książę Repnin
kazał wypłacać. D. W. Drugi szpital Farny fund. Jana Przy-
szychowskiego 1672 г., 300 złp. legowanych na Niemi-
rowszczyźnie, na 7°/0, oraz 400 złp., na 10°/0, na kahale
brzeskim. Trzeci szpital cechowy — szewcki i garbarski
założony 1630 г., zniesiony 1772 г., na jego miejscu skarb
ekonomiczny zbudował karczmę. D. W.

Poroz&wo, plac fund. książąt Massalskich, szpital zbudo-
wali proboszczowie. D.

Dereczyn, fund. Konstantego Połubińskiego, wojew. par-
naw., 1737 r. po 50 złp. rocznie z arendy dereczyńskiej, po
24 becz. żyta i po 8 becz. jęczmienia z gumna dereczyó-
skiego, na 12 ubogich, z obowiązkiem 3 paciorków dziennie.
Przedtem 1642 r. Zuzanna z ChreptowiczÓw Połubińska za-
pisała 200 złp. D.
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Kossow. Plac nadał Lew Sapieha, szpital wybudowała
Marjanna Bystrzyna, kasztel, brzes., i przysyłała beczkę zbo-
ża rozmaitego dla ubogich rocznie, przed r. 1790; potem
Jadwiga Rządkowska Janowa nadała 300 złp., od których %
25 złp. rocznie wypłacano na szpital kossowski; ubodzy obo-
wiązani byli odmawiać codzień Godzinki. W.

Koniuchy, fund. Michała Łopota, horodn. wołków., który
zbudował szpital na placu darowanym przez Józefa Scypiona,
star. lidzkiego w r. 1744, oraz nadał 1х/а morgi ziemi na
ogród. Potem Dominik Łopot zapisał 100 złp. W.

Brześć lit. Szpital farny, uposażony przez ks. Piotra
Szpannenberga, podprob. brzesk., nadaniem folw. Kozłowicz,
4 wł. ziemi i 4000 złp. na 4 ubogich. W r. 1790 o ten fol-
wark toczył się proces z miastem. N. Orzeszko, szambelan
J. К. М., nadał 12,000 złp. na 4 ubogich ze szlachty, kalek,
by mieli żywność i opatrzenie. D.

Brzostowica Wielka, fund. Józefa i Amelji Mnischów,
kasztel, krak., 1741 г., wydawano ze dworu ordynarji
1V2 beczki żyta, beczkę jęczmienia i tyleż gryki i owsa,
1 pieniędzmi 68 złp. i gr. 10. W r. 1794 Józefa z Mnischów
Potocka dodała odzienie coroczne dla ubogich 6, z obo-
wiązkiem odmawiania codzień Godzinek, a po nieszporach
Różańca za dusze fundatorów. W.

Szydlowicze, fund. Aleksandry z Sobieskich Wiesiołow-
skiej na 6 ubogich z włości szydłowieckiej; na utrzymanie
ich wydawano corocznie 6 łasztowek żyta, 4łaszt. jęczmienia,
2 korce grochu, 1V2 łaszt. gryki, 6 garncy soli i jedno sadło.
Dwór był obowiązany naprawiać szpital i w potrzebie nowy
zbudować. D.

KalinówTca. Jakób i Wojciech Kramkowscy legowali
600 złp. w r. 1736 na kahale tykocińskim; z procentu od tej
sumy ubodzy pobierali 15 złp., resztę organista. W.

Ooniądz, fund. Mikołaja Radziwiłła 1520 г., dla kapelana
szpitalnego i ubogich 3 kopy gr. lit, 3 korce żyta, 3 korce
słodu, 1/i grochu i tyleż mąki z folw. Szpakowskiego. 1622 r.
Seweryn Pisanko legował na maj. Downarach 60 zip. co-
rocznie kapelanowi i 10 złp. ubogim. Ob. Kościoły.

Jasionówka, Jakób Graj ewski, pod kom. wizki, legował na
szpital 1,200 złp. na kahale tykocińskim z % 42 złp.
rocznie. Z trudnością wybierano ten procent, bo jak powiada
pleban jasionówski w raporcie z r. 1790 „kilka lat trzeba
jeździć i tego w całości nie oddają". W.

Knyszyn, fundacja niewiadoma 2 włóki gruntu i 8 place,
ubodzy obowiązani byli śpiować Godzinki i Różaniec. W. D.

Chorosscm, hetm. Jan Branicki wymurował szpital i zao-
patrzył fundusz na 18 ubogich. W.
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Trzciana, fund. Anny i Petroneli Radziwiłłówien, które
w r. 1568 nadały na 7 ubogich 2 włóki gruntu i opał. 1729 r.
Kaz. Karwowski zapisał 250 złp. na Baykach; ubodzy obo-
wiązani byli modlić się za fundatorów, oraz towarzyszyć
kapłanowi udającemu się z Wiatykiem do chorych. W r. 1805
kan. pozn. Pogorzelski zapisał 6000 złp., z których przezna-
czył po 1000 złp. na szpital i kościół, a 4000 na szkołę. D.

Dolistćw, fundusz 400 złp. na kahale tykocińskim, zapi-
sane przez ks. Moniuszkę w r. 1675 na 10 ubogich. D.

Słarojelna, fund. Michała i Jana Szemiotów synów Eu-
stachego, którzy zgodnie z wolą ojca, nadali w r. 1669 pół
morgi ziemi pod plac na szpital i ogród, dodając w zapisie:
я а gdyby kto tę naszą darowiznę chciał wzruszyć jakim-
kolwiek sposobem: nie zaręki na takowego wkładamy, ale
ciężkiej Ręki Boskiej wzywamy". Przedtem jeszcze, w r. 1650
ks. Papucewicz zapisał 30 złp. od sumy lokowanej na maj.
Dworcu Zawiszów na chleb i odzienie ubogich. W.

ŁysMw, fundacja ks. Niewiarowicza, misjonarza, który
1764 r. zapisał 400 złp.; fundusz powiększył Jan Bychowiec
marszał. p-tu wołkowysk., i Franciszka Bychowcówna w r. 1774
dodaniem 600 złp. z arendy łyskowskiej. W r. 1808 Krystyna
Fiszerówna zapisała 75 rsr. na Niedźwiecku; z tych sum
6 ubogich otrzymywało wsparcie; resztę ubogich utrzymy-
wali misjonarze. W. D.

Różanka, fund. Kazimierza Leona Sapiehy na hrabstwie
rożańskiem oparta, zapisem w r. 1650 uczynionym; według
którego wydawano na szpital 12 becz. mąki żytniej, 2 becz.
krup jęczmień., 8 becz. słodu jęczmień., 2 becz. grochu,
4 połcie słoniny, 2 becz. soli, dwa sadła na 5 ubogich; do
tego funduszu dodał Paweł Sapieha,, kanclerz lit., po złotemu
czerw, na 5 ubogich w tymże szpitalu i na 3 ubogich
w szpitalu przy cerkwi bazyljańskiej. D.

Easna, przy kościele ks.ks. marjanów, fund. Jerzego Ma-
tuszewicza, star. stoklisk., który w r. 1749 zapisał na 5 ubo-
gich z krescencji raśniańskiej 15 szanków żyta, 5 szanków
jęczmienia, 3 szan. gryki; fundusz powiększyły jego córki
Agnieszka i Tekla zapisem 2,200 złp. na kahale. Wysokolitew.,
z procentu od tej sumy wypłacano ubogim po 30 złp. i gr. 20
rocznie na prowizję i odzienie; ubodzy obowiązani byli co-
dzień być na nabożeństwie rano i wieczorem, odmawiać po
5 pacierzy za dusze zmarłych we wtorki litanję do Pana
Jezusa, a w soboty do N. M. Р.; со trzeci dzień zamiatać
kościół i wejście do kościoła. D.

Bepla, szpital na placu kościelnym zbudowany 1808 r.
przez plebana, uposażony 1814 r. przez Michała Odachow-
skiego nadaniem 8 beczek żyta, l becz. jęczmienia, i t. p.
wiktuałów na 2 ubogich. D.
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Огегапопу, fund. Jaroszowej Piaseckiej, starościny gieran.,
w Г.-1625, która nadała włókę gruntu na szpital miejscowy;
ziemia ta potem została zajęta przez sąsiadów Trzeciaka
1 Dombrowskiego, oraz przez artylerję. W.

Smorgonie. Ks. Józef Bartoszewicz, pleban smorgoński
zapisał 200 złp. zlokowanych u żyda smorgońskiego Lejby
Kastrenowicza na procencie; w r. 1782 wizytator stwierdził,
że ten procent się nie wypłaca. Ks. Bartoszewicz był pro-
boszczem od r. 1754—62. W.

Bereza, szpital wymurowany 1818 r. przez ks. prób.
Pusłowskiego, scholastyka wileńskiego, i uposażony nada-
niem 18,000 złp., lokowanych na maj. Chomsku na utrzy-
manie z 6% ubogich 12. D.

Boćki, fund. Piotra Grajewskiego, podsędka bielsk., 1619 г.,
który nadał na szpital miejscowy 2 beczki żyta i beczkę
gryki z maj: Korzewskie w powiecie brańskim. D.

Łubin, fund. tegoż Piotra Grajewskiego, z tegoż majątku
2 beczki żyta i beczkę grochu. Rząd pruski zamienił obie
te daniny na kapitał w 13 talarach, od których wypłacano
po 47 gr. rocznie. D.

Juchnowiec, fund. Ludwika Kłuszewskiego, star. wasil.,
w r. 1811 z dóbr Niewodnicy ordynarja i drwa na 4 ubo-
gich. D.

Turośń, fund. Zaleskiej w r. 1798 w kwocie 300 rsr. Je-
gowanych na Rudce Ossolińskich na 5%. D.

Zabłudóto, fund. ks. Lubicki 1688 r. 300 złp. na kahale
zabłudow.; tyleż zapisał na tymże kahale w r. 1768 Stryeń-
ski, cześn. latyczow. D.

Sur aż, fund. hetm. Branickiego 4 place w Surażu, grunt
w polach miejskich i 3,000 złp. na kahale tykocińskim. Fun-
dusz zaginął po zajęciu przez prusaków. D.

Bielsk, fund. królew. з włóki pola, młyn w Kiszczynie
na rzece Białej; w r. 1822 już nie było tego funduszu. (Ob.
bielski kościół). D.

Ciechanowiec, fund. Maksymiljana Ossolińskiego 1773 г.;
według tego funduszu wypłacano z dóbr Ciechanowieckich
85 r. rocznie. D.

Mielnik, fund. Alberta Mleczki 1655 r. na 7 ubogich
2,000 złp. na dobrach Hulslewle; ubodzy obowiązani byli śpie-
wać: BogaRodzico i Kto chce Pannie Maryi służyć; fundusz
przepadł po zajęciu przez prusaków. D.

Sokółka, fund. Zygmunta III z roku 1601, który nadał
2 włóki ziemi, z których jedna przeznaczona była na szpi-
tal, a druga na bakałarza i organistę. D.

Nowydwór (grodzieński) uposażony 1670 r. przez króla
Michała nadaniem 8 placów i 2 włók ziemi. D.
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Brańsh, fund. król. Bony 1550 г., która nadała dziesięciny
z folw. Bujnowa na 15 ubogich i 2 kopy gr. na kapelana ze
starostwa brańsk. i t. p. W r. 1726 ks. Ryżkowski zapisał
1,000 złp., przedtem w r. 1696 zapisał także 1000 złp.
ks. Aleksander Godlewski. Fundusze zaginęły po zajęciu
przez prusaków. D.

Kamieniec litew. z kościołem zbudowanym 1772 r. przez
Żardecką; fundusz pierwotny z r. 1543 przez Zygmunta I
ustanowiony—100 złp. z JRasny; Ks. Kożuchowski 1638 r.
nadał 3 r. i 4 szanki zboża ze Staryszewa; 1727 r. Puzy-
nowie nadali 6 szanków zboża ze Stopieszowa; Piotrowiccy
7% od 100 złp. legowanych na maj. Sosnach. D.

Wielanów, fund. Stanisława Tarasewicza 1816 r. — z le-
gatem 150 r. na maj. Wołkowiczach na 7°/0. D.

Wysokie litew. Ks. Słonczewski zapisał 1788 r. 300 złp.
na 7% u żyda Dawidowicza; 1791 r. Koiszewski lokował
100 złp..na Wołkowiczach, 1793 r. Sapieżyna 75 rsr.; Krecz-
kowski 30 rsr.; Popławski 300 rsr.; Stankiewicz Kasper 30 rsr.;
Hryhorowicz 15 rsr. Oprócz tego — annuata od Sapiehów
45 rsr. i ordynarja z Wołkowicz.—Dom dla szpitala i szkół-
ki wymurował 1819 r. biskup sufragan Kłokocki. D.

Wierzchowice, fund. hr. Krasińskiego 1730 r,, który zbu-
dował szpital i nadał 3 beczki zboża z maj. Ołtajów, fun-
dusz upadł ze zmianą właścicieli majątku.

Jezno, fund. Krzysztofa Paca 1645 roku 500 złp. na Jez-
nie na 7 ubogich D.

Szpitale te podajemy z Dziejów Dobroczynności, w któ-
rych fundusze pieniężne podane zostały w walucie rublowej.
Szpitale uposażone w innych parafjach znajdzie czytelnik
w spisie kościołów, przy których podane są fundusze pier-
wotne. W Roczniku I Dobroczynności na karcie 105 czyta-
my sprawozdanie o szpitalach podane na sejmie w r. 1791;
według tego sprawozdania Litwa posiadała 192 szpitale,
w nich się mieściło ubogich 2,159; kapitał funduszowy do-
chodził do 2,619,665 złp. Rozumie się, że tu mowa o szpita-
lach uposażonych; daleko więcej ich było przy parafjach,
utrzymywanych z dobrowolnej ofiary parafjan.

Wiadomość statystyczna z roku 1781 podaje w naszej
djecezji szpitalów parafjalnych, nie licząc zakonnych, 304,
a w nich ubogich 2,429. Z tych na dekanat wileński
przypada 9 szpitalów 56 ubogich; pobojski 16 szp. 175 ub.;
oszmiański 18 szp., 109 ub.; wiłkomirski 12 szp. 92 ub.;
świrski 15 szp. 221 ub.; lidzki 16 szp. 138 ub.; raduński
6 szp. 103 ub.; kupiski 23 szp. 250 ub.; brasławski 22 szp.
163 ub.; trocki 15 szp. 99 ub.; symneński 14 szp. ш ub.;
grodzieński 15 szp. 105 ub.; kowieński 19 szp. 182 ub.;
olwicki 22 szp. 117 ub.; połocki 10 szp. 76 ub.; nowogródzki
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9 szp. 43 ub.; słonimski 5 szp. 20 ub.; różański 9 szp. 50 ub.;
Witebski 5 szp. 20 ub.; wołkowyski 10 szp. 65. ub.; miński
10 szp. 71 ub.; radoszkowicki 5 szp. 27 ub.; bobrujski 5 szp.
19 ub.; augustowski 9 szp. 55 ub.; knyszyński 10 szp. 107
ubogich. Średnia liczba ubogich od 4—8, w kilku szpitalach
po 2; ale w niektórych liczba ich sięga 20 i wyżej. W Za-
błociu i Lipniszkach po 18 ubogich, w Komajach i w Za-
dziewiu 19, w Lidzie 20, w Kubliczach 21, w Ejszyszkach 22,
w Serejach 25. W porównaniu z wiadomościami roku na-
stępującego wogóle zmiany znacznej niema, w niektórych
dekanatach widzimy przyrost, jak w wileńskim z 9 szpitali
do 16 i ubogich z 56—do 115, w innych się zmniejsza; ale
te zmiany nieznaczne, z wyjątkiem Giedrojo, gdzie z 30 ubo-
gich liczba spada do 8, w Krewnie z 32 do 8, w Poswolu
z 21—4, w Ucianie z 21—8, w Kubliczach z 21 do 10, a w roku
1784 do 5; zato w tymże 1784 roku spotykamy w Dolisto-
wie 21, w Rajgrodzie 26, a w Goniądzu 28 ubogich, gdzie
pierwej podano po kilku; w Zdzięciole 1782 г.—30, a w roku
1784 liczba spada do 25. W roku 1788 w Serejach spoty-
kamy tylko 20, zato w Lejpunach 23, w Bereźnikach 20,
w Puńsku 27, w Łoździei 46, w Urdominie 27, w Łysko wie
25 ubogich, zapisanych w szpitalach miejscowych, gdy pier-
wej podano po kilka osób. Zrozumiałem więc jest nieustanne
nawoływania sejmów i biskupów do utrzymywania istnieją-
cych szpitalów i wskrzeszania, lub budowania podupadłych.

W ostatnich czasach powstały w Wilnie następujące ka-
tolickie zakłady i przytułki. Dom i Towarzystwo Serca Jezu-
sowego, założone 1906 roku przez ks. profesora Karola Lu-
biańca i kółko ludzi dobrej woli na przedmieściu zwanem
Nowe Zabudowania, przy trakcie Trockim. Fundusz stano-
wią: plac zwany „Zachętą" 3080 sążni • i legaty pieniężne
do 7000 rsr.; oraz opłaty członkowskie po 5 r. rocznie, jako
też, jednorazowe ofiary i dochody okolicznościowe. Celem
Towarzystwa jest: przytułek i utrzymanie biednej dziatwy
od 4-go roku życia, oraz młodzieży do lat 18; przyuczanie
jej do rozmaitych rzemiosł, do czego ma dostęp uboga mło-
dzież i po-za zakładem żyjąca; wykształcenie obyczajowe, umy-
słowe i fizyczne. Komplet konwiktorów zależy od stanu fun-
duszu. W przytulisku urządzona, za pozwoleniem odnośnych
władz, kaplica p. t.N. M. P. Dobrej Rady. W roku 1911 dnia
3 czerwca założono kamień węgielny pod kaplicę oddzielną
p. t. Św. Józefa Obl. N. M. P. W ochronie urządzone są war-
sztaty dla chłopców: stolarski, ślusarski, szewoki i krawiecki;
dziewczęta uczą się: szycia, haftu, pończosznictwa, ogrodow-
nictwa. prania bielizny, kuoharstwa i gospodarstwa, przytem
wszystkie dzieci korzystają z nauki slajdu.

W tymże czasie Jcs. Napoleon DyakowsJd założył Towa-
48



— 378 —

rzystwo „Powściągliwość i praca" i w najętym domii, przy ul.
Nikodemskiej, urządził dla chłopców warsztaty stolarskie, ślu-
sarskie i koszykarskie, które w roku 1908 przeniósł do ple-
banji, czyli raczej domu kościelnego św. Stefana, objąwszy
kościół jako proboszcz; zakład się utrzymuje z ofiar, bory-
kając się z brakiem funduszów, rozwija się względnie po-
myślnie, wprowadzając nowe ulepszenia i maszyny w war-
sztatach.

W roku 1907 bracia Józef i Stanisław Montwiłłowie za-
łożyli Towarzystwo „Popierania pracy Społecznej", wnosząc
na ten cel 100,000 rubli; fundusze powiększyła siostra
ich Protasewiczowa, z domu Montwiłłówna, dając na ten
cel 50,000 rsr. i inni. Odsetki z tego kapitału udzielane
bywają na zapomogę nowopowstających i istniejących insty-
tucji społecznych.

1909 roku kanonik kapituły wileńskiej protonot. apost.
ks. Wiktor FrącMewicz przy współudziale ks. dziekana Anto-
niego Czerniawskiego założył w oficynie swego domu, przy ul.
Piwnej, szpitalik dla chorych nieuleczalnych.

Staraniem też wspomnianego Józefa Montwiłła założone
zostało w r. 1906 Towarzystwo Opieki nad dziećmi, dla któ-
rych wzniesiono dom przy ulicy na Małej Pohulance i drugi
na Śnipiszkach; Towarzystwo to urządza co lato kolonje na
wsi dla dziatwy, obecnie zostaje pod kierunkiem p. Leszczyń-
skiej.

Ochronka dla niemowląt opuszczonych przy ul. Śniegowej,
założona przez wyżej wymienionego ks. Lubiańca.

Przytułek dla dziewcząt, pozostających czasowo bez
obowiązku, p. t. św. Żyły urządzone w murach po-francisz-
kańskich.

W tychże murach urządzona garkuchnia pod kierow-
nictwem P. Ciundziewiekiej. Z garkuchni tej się wydają bez-
płatne obiady dla podrostków i tanio dla rzemieślników
i ubogich; a na Wielkanoc „święcone" dla wszystkich — bez
różnicy wyznań.

Dla wspierania osób i rodzin pozostających w nędzy
wyjątkowej założone zostało w r. 1911 Towarzystwo św.
Wincentego a Paulo, jako filja takowegoż Towarzystwa ist-
niejącego w Petersburgu.

Wszystkie te Towarzystwa założone i utrzymują się
kosztem ofiarności publicznej.
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XXII.

Konsystorz, Kurja biskupia.

Już za biskupa Macieja z Trok spotykamy w djecezji
wileńskiej konsystorz składający się z członków kapituły,
jako sędziów, i naczelnego przełożonego, jako oficjała, któ-
rym był Jan Gomółka. Trudno coś powiedzieć o toku spraw
tego konsystorza do XVII wieku, gdyż akta jego zgorzały
w roku 1610. Najście szwedzkie i przewożenie archiwum
kapitulnego musiało spowodować to, że część aktów kon-
systorskich od roku 1610 do roku 1650 zaginęła. Akta
konsystorskie w archiwum rozpoczynają się od roku 1560
(i w wyciągach Herburta od r. 1650 — 1700). Z tych ak-
tów widzimy, iż w konsystorzu przeważnie rozbierane były
sprawy małżeńskie rozwodowe i procesowe o roztrwonienie
funduszu, o krzywdy wyrządzone na osobie. Obok tego kon-
systorz rozpatrywał sprawy duchowieństwa świeckiego i za-
konnego, tak cywilne, jak i kryminalne i wzajemne zażalenia,
tak osób duchownych, jako też i świeckich, mających pre-
tensje do duchownych; wydawał nadto rozporządzenia, wy-
znaczał kary i więzienia przy klasztorach na duchownych
za opuszczenie się w obowiązkach i nadużycia w urzędowa-
niu, za wykroczenia przeciwko obyczajności kapłańskiej.
Konsystorz w sprawach majątkowych wymierzał sprawiedli-
wość, naznaczał kary na gwałcicieli prawa kościelnego;
w sprawach wątpliwych, dopuszczał winowajców do przy-
sięgi na swoją niewinność i po złożeniu takowej uwalniał od
odpowiedzialności. W radzie konsystorskiej zasiadał i prze-
wodniczył, albo biskup osobiście, albo jego zastępca, oficjał,
dwu albo trzech członków kapituły, pisarz konsystorski
i auditor biskupi. Sprawę przekładał instygator; odpowiadali
obżałowani, albo osobiście, albo przez swego patrona. W cza-
sach zajazdów i pieniactwa i szczególniejszej słabostki świec-
kich wielmożności do lasów i borów, pól i łąk duchownych,
konsystorz był zarzucany sprawami majątkowemi i mu-
siał załatwiać takowe od 12 do -80 przeszło miesięcznie.
Dla rychlejszego załatwienia tych spraw, biskup Massalski
ustanowił 4 konsystorze prowincjonalne z oficjałami na czele,
offlciales foranei: na Białej Kusi, w Grodnie, Trokach i Słuc-
ku, zależne od konsystorza głównego wileńskiego. Jednakże,
wskutek zatargów i ambicji oficjałów, musiał je wkrótce
skasować i naznaczyć od siebie administratorów djecezji
z członków kapituły. (Ob. str. 56). Od postanowienia konsy-
storza można było apelować do trybunału duchownego usta-
nowionego na Litwie w r. 1688.
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Trybunał ten—mixti fori—składał się z 3 członków ka-
pituły wileńskiej, 2 kapituły żmudzkiej i jednego deputata
smoleńskiego biskupa i 6 członków świeckich i każdorocznie
od 15 października przez 6 tygodni rozstrzygał sprawy du-
chownych i świeckich z duchownymi—cywilne i kryminalne.
Od dekretów tego trybunału, prawnych i należycie wyda-
nych, apelacji nie było 1). Po zaborze kraju do roku 1883
duchowieństwo parafjalne i miastowe wybierane było na
delegatów do sądów powiatowych i ziemskich, wiejskich,
policyjnych, oraz na członków Instytutu Szczepienie Ospy,
czyli t. z. Jennerowskiego. Potem usunięte od udziału w są-
dach z powodu wprowadzenia reformy instytucji sądowych.

Po wcieleniu Litwy do Rosji konsystorz wileński, tra-
cąc wiele z przeszłych swych przywilejów, jako instytucji
czysto biskupiej i od niego zależnej, w roku 1798 został
urządzony na wzór konsystorza Mohylewskiego, sprawy
jego podlegały kontroli Justi c- Kole gjum. Biskup Kossakow-
ski Jan, urządzając ten konsystorz, ustanowił 10 członków,
z których 8 było asesorami, jeden sędzia surogat vice-oficjał
i jeden przełożony-oficjał; ci po 5-ciu przez każde półrocze
zasiadali w konsystorzu; do rady im dodano 4 auditorów
z duchowieństwa zakonnego i 6 adwokatów świeckich; kie-
runek kancelarji poruczono sekretarzowi i protokóliście—
także świeckim. W roku 1804 na nowo został zreformowany
w ten sposób, że skład jego stanowili: oficjał, vice-oficjałf
3 członków, sekretarz, protokólista, tłumacz, ci trzej ostatni
świeccy, jako urzędnicy 13 klasy, wreszcie registrator i 6
oficjalistów konsystorskich. W 1842 r. konsystorz uległ re-
formie ogólnej w imperjum Rosyjskiem. W skład człon-
ków jego weszli: oficjał, vice-oficjał; trzech asesorów, za-
miast audilorów — wizytator klasztorów i w końcu sekre-
tarz jako urzędnik ministerjalny. Kancelarję stanowią re-
jenci stołów i pisarze, świeccy. Naznaczenie członków i se-
kretarza zależy od biskupa; sankcja od rządu. Konsystorz
niema prawa wchodzić w zakresy władzy jurysdykcji bisku-
piej, chyba za jego zezwoleniem. Tak było za rządów Sie-
strzencewicza, podczas których oficjałowie na mocy rozpo-
rządzenia jego rządzili djecezją. Za Kłągiewicza jednak, od
maja roku 1881 do czerwca 1832, konsystorz wileński wyda-
wał okólniki do duchowieństwa treści, co prawda, świecko-
administracyjnej, o poskramianiu buntów, o środkach prze-
ciwko cholerze, jako „Rządzący djecezją wileńską". Na
utrzymanie członków i kancelarji rząd wypłaca pensję mie-
sięczną—oficjałowi 20 rubli, vice-oflcjałowi 18—członkom po

») Encyklop. Orgelbr. Sądy polskie t. XXI. Enc. Kość. t. XXI.
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16 rubli, sekretarzowi 50, wizytatorowi 33, 6 urzędnikom od 16
do 20 rb., pisarzom po 10 i po 5 rubli J).

Kurja biskupia.

Kurja biskupia załatwia urzędownie wszystkie sprawy
natury czysto duchownej in gratiosis, z ramienia biskupa
nadaje beneficja, zwołuje synody, rozsyła listy pasterskie,
udziela dyspensy, potwierdza postanowienia konsystorskie,
słowem, jako kancelarja biskupia, jest najwyższą instancją
w djecezji. Biskupi XVIII stulecia nazywają tę kurję kance-
larja swą Zadworną. Akta jej stanowią oddzielny wydział
i zawierają historję ważniejszych spraw biskupich i djecezji.
Iurysdykcji jej podlega cała djecezja, z wyjątkiem kapituły,
która w sprawach swych majątkowych i urzędowych, oraz
i przywilejów od Stolicy Apostolskiej i od królów nadanych
od r. 1520 miała exempcjc. Gdy porządek i potrzeba w zała-
twianiu spraw w kurji biskupiej wymagały, aby na czele
jej stał kapłan, cieszący się powagą w djecezji i mający ty-
tuł dygnitarza duchownego, biskup Wołłowicz w roku 1629
postanowił, aby odtąd kanclerze posiadali tytuł kanoników
kapituły wileńskiej i byli zarazem kanclerzami kapituły. Na
co kapituła, mając na względzie swoją exempcje, nie chciała
się zgodzić i zaprotestowała w r. 1629 na sesji majowej;
a na sesji jesiennej, dnia 22 października, na nową propo-
zycję biskupa, kapituła, po należytem rzeczy rozważeniu,
orzekła: „receptionem dni Cancelarii talem, uti ex infra scrip-
tis patebit, sublimandi, nec utilem, nec etiani suo capitulo
necessariam fore; et ideo ad gremium et numerum suum
ex causis et rationibus subsequentibus perpetuo et irrevoca-
biliter non esse admittendam; quippe quia: a) de cancellario
capitulari nullibi ulla mentio in iure, nec etiam in concilio
Tridentino, habetur; b) quod capitulum Ecclae Cathedralis
Cracoviensis, ad cujus normam noc etiam vilnense capitu-
lum erectum est, praedicto Cancellario caret. Deinde vero
с) quia capitulum vilnense ex primaria sua fundatione et
institutione per procurators confratres suos, a se libere elec-
tos et ad placitum, si impares, vel insufficientes inveniren-
tur, amovendos: omnia negotia, actus, et causas suas ad
haec usque tempora feliciter et satis laudabiliter, sine ullo
auxilio, opera et adminiculo dicti Cancellari, expediebat...
Et insuper d) quia dictus Cancellarius iuxta propositionem
et mentėm ipsiusmet Ilmi et Rmi Dni duplicis subsellii foret:
curiae videlicet episcopalis et capitularis, ob quam suam bi-

') Akta konsystorskie—Raporty KossakowsMego.
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partitam divisionem et neutralitatem, neutri etiam subsellio
sufficienter serviet, iuxta illud evangelicum: Nemo potest
duobus Dnis servire. Deficit ambobus, qui vult servire duo-
bus; maxime vero cum dioecesis vilnensis late diffusae multa
et gravia negotia occurrent, et eo magis quando iam lassus
per senium, vel per aliquam aliam causam, adpraemissa ne-
gotia expedienda minus.aptus efficeretur".

Przytoczyliśmy ten ustęp po łacinie i co do słowa, by
czytelnik mógł wyrozumieć racje kapituły, broniącej się od
narzucanego jej kanclerza i nie posądzać jej o ślepy upór,
jak to czynią niektórzy J). Nie oglądając się jednak na ten
słuszny protest kapituły biskup naznaczył kanclerzem pro-
boszcza kowieńskiego, ks. Bartłomieja Cieszyńskiego i na-
znaczył mu miejsce po ostatnim kanoniku w kapitule; w ak-
tach jednak kapitulnych spotykamy go zapisanego w rzędzie
członków sesji dopiero w roku 1631 dnia 30 września. Fun-
dusz na utrzymanie kanclerza zapisał niejaki obywatel
z oszmiańskiego, Aleksander Kolecki, który chcąc imię swoje
unieśmiertelnić w potomności, jak mówią akta kapitulne,
i nabyć dobra niebieskie wzamian za ziemskie, ofiarował
15000 złp., naJaszunach Radziwiłłowskich legowanych, i ma-
jątek Cudzeniszki pro decenti et competent! sustentatione
eiusdem Cancellarii 2); jednakże kapituła i z punktu tego
funduszu, jako bardzo wątpliwego co do ewikcji, projekt
biskupa odrzuca. Wskutek tego, kanclerz liczył się nadeta-
towym kanonikiem kapituły wileńskiej. Urząd jego miał do-
niosłe znaczenie. Z aktów kapituły wileńskiej widzimy, że
kanclerz nietylko był naczelnikiem kurji biskupiej, ale i ak-
torem i patronem sądowym całej djecezji. Asystował pleba-
nom mającym sprawę w trybunale duchownym i w sądach
biskupich; czuwał nad całością funduszów duchownych; miał
więc regiestra dokumentów funduszowych, zaczynał sprawy,
informował sędziów i t. p. 3). Do pomocy miał urzędnika
w kurji biskupiej zwykle biegłego prawnika, zwanego audi-
torem, którego podpisy spotykają się na dokumentach urzę-
dowych, wychodzących z kurji biskupiej do początku XIX
stulecia. Za biskupa Kotowicza dla powiększenia funduszu
kanclerza ustanowiona była kontrybucja od plebanów i kapi-
tuły r. 1685. Kapituła jednak nie chce na to przystać i po-
stanawia mieć swego patrona. Z likwidacją dóbr duchow-
nych i usunięciem duchowieństwa od sądów trybunalskich
od r. 1842 urząd kanclerza djecezjalnego stracił swój pier-
wotny charakter jurydyczny i został zredukowany do skrom-

*) Encykl. Orgelbr. t. XIII, str. 805. a) Acta cap. t. IX, str. 37 i 132.
ł) Acta z r. 1668.
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nej posady rejenta i sekretarza kancelarji biskupiej, nazna-
czanego tylko przez biskupa z pensją urzędową 25 rubli mie-
sięcznie; od r. 1846 zajmowali tą posadę ludzie świeccy nie-
umiejący prawa ani łaciny, to też dziwolągi wypisywali
w indultach,. szczególniej aprobatach i zachwycali ducho-
wieństwo simplicitate potius, quam auctoritate od r. 1866—
1883. Od czasów biskupa Hryniewieckiego wszelką łacińską
i pasterską korespondencję prowadził kanonik Harasimowicz,
a przy następcach, kapelani. Dopiero biskup Zwierowicz
wskrzesił urząd kanclerza, naznaczając kanonika Sadow-
skiego po usunięciu świeckiego sekretarza w r. 1898. Cenne
akta kurji biskupiej, zaczynając od Brzostowskiego, przecho-
wują się aż do dni naszych w konsystorzu, w kurji bisku-
piej i w wileńskiej bibljotece publicznej; wiele jednak spo-
tyka się defektów, a to dzięki gospodarce ludzi nieobezna-
nych z ich wartością. Dziś są uporządkowane i ponumero-
wane i stanowią bogatą, acz defektową treść do dziejów
Kościoła duchowieństwa na Litwie.





DODATKI I WYJAŚNIENIA.





1.

List Pasterski

arcybiskupa gniezn. Bernarda Maciejowskiego *).

Bernardus Miseratione Divina t. s. Joannis ante portam Lati-
nam S. R. E. presbyter Cardinalis, Macieiovski nuncupatus, Archie-
piscopus Gnesnensis, Legatus Natus, Regni Poloniae primas et pri-
mus princeps etc.

Universis et singulis Archipresbyteris, plebanis, commenda-
riis, vicariis et aliis quibuscunque, per et intra Provinciam nostram
Gnesn. curam animarum habentibus. Salutem in Domino.

Cum, ut D. Gregorius, norma et exemplar pastorum, in suo
Pastorali ait, scientia scientiarum, atque ars est artium, cura et
regimen animarum; merito maiores nostri nuliam diligentiam in
describendo hoc munere sufficere existimantes, multa et praeclara
de eo non modo privatini pro dioecesi et provincia quisque sua
in peculiaribus synodis, sed et publice, pro ecclesia universa, in go-
neralibus conciliis atque decretis pontificum singulis fore aetatibus,
nostraque hac etiam, statuerunt. Quae orania cognita ot perspecta
habere sicut utilitas, imo necessitas est maxima ita ob multitudi-
nem et varietatem eorundem, difficuldas videtur prope infinita.
Nos igitur memores officii nostri, quo non solum pervigilare ipsi
de concreditis nobis animabus, tanquam rationem reddituri stri-
ctissimam, sed et vobis, qui in partem sollicitudinis huius nostrae
vocati a Domino estis, opportuna tenemur ministrare subsidia; at-
que idcirco providentos, ne vel defectu librorum ignorare necessa-
ria, vel hinc inde sparsa atquo indigesta indagare vos laboriosius
opporteat: ex densissima quasi recentium iuxta ac veterum constitu-
tionum silva, nonnulla, quae maxime ad hoc propositum spectant,
eHgere ponereque, veluti sub unum aspectum, ac promptuarii cu-
lusdam instar, oxhibere vobis induximus in animum; prout quidem

a P ') Z broszury: Epistola pastoralis ad parochos Bernard! Macieiovski
nt i> ?' Presl)yteri cardinalis, Archiepiscopi Gnosnensis, primatis Rogni
ею. Keirapressa A. D. 1669. Vilnae, (typis) academicis Societatis Jesu. Bibliot.
seminar, djecezaln.
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ponimus atque exhibemus per has nostras praesentes, ex quibus
quo pacto ordines et beneficia recipere, fabricam et suppelecti-
]em curare Ecclesiae, ministrare Sacramenta, vorbo et exemplo
pascere commissum vobis gregem, bona ас proventus ecclesiasti-
cos tueri et administrare debeatis, plurimaque alia, quae ad offi-
cium vestrum pastorale pertinent, facile et in promptu sit vobis de-
promere. Vestrum igitur erit legere haec omnia diligenter, lecta-
que meditata et quasi in succum conversa, quam studiosissime
exequi.

De ordinatione Glericorum. Quia nihil aeque ministrorum
Ecclesiae, vel mores corrumpit, vel otium atque socordiam fovet,
quam si, quod est primum, quasi hierarchicae aedificationis funda-
mentum, cui male iacto quicquid superstruerimus ruit, ad ordines
sacros et properent ipsi et facile nulloque, aut parvo admittan-
tur delectu: ideo quicunque nuncupari deinceps ecclesiastico mi-
nisterio volent, caveant imprimis, ne gratia cuisuquam, vel metu
vivendive licentius, aut saecularis iudicii fugiendi animo, vel quod
saepe accidit, temporalis commodi lucrive intuitu, questum facien-
tes pietatem et quantum in eis est ostentui divina habentes, eligant
hoc sanctum vitae atque angelicis numeris formidandum officii
genus, quin potius id sibi propositum habeant, ut pie et caste vi-
ventes in hoc saeculo, Deo fidelem cultum, Ecclesiae obsequium,
proximorum saluti sedulam operam navent. Sicut enim ex bona
vel mala radice bonus, aut malus fructus; ita ex intentione acceden-
tium ad ordines laudabilis postmodum, aut prava corundem con-
versatio prodit. Sint deinde scientia et literatura instructi compe-
tente. Et ad minores quidem ordines admittendi legere sciant et
scribere linguamque Latinam saltem intelligant et fidei rudimentą
teneant; ad maiores autem promovendi versatisint saltern medioc-
riter in literis, noverint recitare horas canonicas et habeant Bre-
viarium. Sciant item reddere rationem Sacramentorum omnium in-
genere, speciatim vero pertinentium ad naturam et exercitium or-
dinis eius, ad quem promoveri cupiunt. Presbyterandi autem idonei
sint praeterea ad docendum populum ea, quae scire omnibus ne-
cessarium est ad salutem et ad administranda eidem sacramenta.
Testimonium quoque omnos habeant bonum, quaemadmodum Sacro
Tridentino Concilio praecipitur. Ad minores quidem promovondi
a parocho et magistro scholae, in qua educantur; ad maiores
autem singulos evehendi, uno mense ante ordinationem, ordinarium,
loci, vel officialem eius generałem, aut si is etiam longe distat,
foraneum, quisque suum adeant, oxposituri illis nomen, cognomen,
parentos et patriain in qua nati sunt, vel ibi domicilium haboant.
Ordinarius voro, vol officiales, committent parochis locorum, aut
quibus magis oxpedire ' vidoant, ut nominibus ot desidorio illorum
publice in ecclesia propositis, de natalibus, aotato, moribus ot vita
ipsorum perquirant a fide dignis literasque inquisitionom huiusmodi
continentes ad ordinarium, vel archidiaconum oius, tempestive trans-
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mittant, aut eisdem ordlnandis, qui feria quarta, ordinationem pro-
xime'praecedente, praesentare se illis pro examine debebunt, de-
ferendas tradant, clausas tamen.

Viderint autem isti, quibus, et quomodo testimonium perhi-
beant, quamque si, quod absit, inhabiles aut scandalosos comen-
dent, praeter gravissimum falsae attestationis crimen, quod incur-
runt-impii sint etiam in Deum atque Ecclesiam, dum superioribus
tales ordinandos obtrudunt in dedecus clericalis ordinis ruinam-
que et perniciem multorum. Atquae aetas quid em in assumendis
ad primam tonsuram et tres minores ordines-septem; ad acolita-
tum duodecim completorum, ad subdiaconatum-viginti duorum, ad
diaconatum-viginti trium, ad presbyteratum-viginti quinque anno-
rum requiritur: istos tamen sufficit inchoatos esse. De vita autem
et moribus, cum inquisitio fiet, investigent etiam perscribantque
parochi, an promoti iam antea ad aliquos ordines, si ulterius in-
signiri cupiunt, modeste, ut ministros Dei vocatosque in sortem
eius decet, vivant; num in ministerio ecclesiae atque exercendis
susceptis ordinibus sint assidui, reverentiam presbyteris et aliis
superioribus exhibeant, sacramenta poenitentiae et Communionis
crebrius, quam antea usurpent. Et quoniam prohibet apostolus, ne
cuiquam manus eito imponamus; nemo se in posterum a susceptione
ultimi minorum ordinum gradus ad maiorem, vel ab uno maiorum
ad alterum, promovendum speret, qui in ante suscepto annum sal-
tern unum in ecclesia, cui adscriptus est, non ministraverit; nisi
forte, vel causa studiorum absit, vel ordinarius loci expedire aliter
ob necessitatem, aut utilitatem ecclesiae existimaverit. Nulius
item clericus saecularis, ne cum dedecore ordinis mendicare, vel
sordidum aliquem quaestum oxcoro, sedibusve incertis vagari co-
gatur, quamvis idonous alias, admittatur ad ordines sacros, nisi
prius iuxta Tridentinum Concilium legitime constet possidere eum
beneficium pacifico, vel in aliqua occlesia receptiva provisionem
habere certam, quae sibi pro victu et amictu hone sto sufficiat. Be-
neficium autem illud resignare non poterit, nisi facta mentione,
quod ad titulum eius sit promotus, neque ea resignatio admittetur,
nisi constito, quod possit aliunde commode vivere. Ecclesiam etiam
in qua pro visus erat inconsulto ordinario, vel officio eius, non di-
mittet; alias interdictam sibi esse propterea exercitionem ordinum
sciat, Similitor si quis intuitu patrimonii sui ordinatus fuerit, alie-
nari patrimonium illud extinguive, vel remitti, nullatenus poterit
sine ordinarii, aut officii oius licontia; donee sit promotus, vel be-
neficimn allquod sufficiens assequatur, vel habeat alias, unde vivat.
Cavoant autom, tam ordinandi, quam parochi ot alii quicunque as-
s'gnantos illis provisionos in suis occlesiis, no quod saepo faciunt,
flctis atquo omontitis pro tom poro provisionibus, ordinariis, vel ar-
cnidiaconis illorum, conentur imponere; alias scienter et in frau-
dom hoc modo pro visi, suspensi sint ipso facto ab executione or-
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dinum speque et facultate omni aspirandi ad superiores careant;
providentes autem poenam excommunicationis incurrent.

Porro alienae dioecesis clerici nisi, vel versati fuerint in fami-
liaritate episcopi integro triennio, vel domicilium firmum a decem
saltern annis, sine voluntate redeundi ad locum originis, in dioe-
cesi eius habuerint, vel alias domicilium contraxerint, iuxta iuris
dispositionem ordinari ab illo non poterunt absque dimissoriis or-
dinariorum suorum literis, in quibus praeter facultatem suscipiendi
ordines ab alieno episcopo, causae etiam concessionis huiusmodi
exprimantur, examinatosque illos do natalibus, aetate, scientia, mo-
ribus, ac probatos esse, et beneficium, aut patrimonium, provisio-
nemve in receptiva aliqua ecclesia habere appareat. Noverint de-
nique universi non admittendos se esse ad ordines sacros citra ob-
tentam legitime atque exhibitam ordinariis, vel archidiaconis eorum,
dispensationem, aut nisi alias idonei et habiles reddantur, illegi-
timi, haereticis parentibus, non conversis postea, nati, aut ipsi quan-
doque in haeresim lapsi, neophpyti, bigami, irregulares, suspensi,
interdicti, excommunicati maiori excommunicatione, minores natu,
non confirmati, rudes atque ignari, criminosi, et solemniter poe-
nitentes, homicidae, adulteri, periuri, usurarii manifesti, gulae et
ebrietati dediti, infames, obligati ratiociniis, servi, vitiati corpore,
insigniter deformes, peregrini et ignoti, hermaphroditae, amentes,
caduco morbo laborantes, energumeni et alii id genus, quibuscun-
que canonicis impedimentis obnoxii.

Be modo acceptandi beneficia ecclesiastica. Cum, ut pluri-
mum, ascensui descensus respondeant, quique non per ostium, nee
per gradus, sed aliunde et peccati daeraonisque ministerio evehun-
tur, ad templi pinnaculum, saepe impellente eodem, praecipites
ad inferos ruant: nemo, quod plerique prava et invetorata consue-
tudine faciunt, resignanda ab aliis boneficia, priusquam revera resi-
gnentur, etiam cum clausula: resignaturus est: impetrot; omnes
enim praesentationes et collationes huiusmodi contrariae sunt iuri,
ac proinde irritae et nullae. Nulius item praesentandus pacisci
cum patronis, aut transigero quovis modo, audeat do alienandis
hoc nomino, vel non ropotendis ab ois bonis, aut iuribus ecclesiao
docimisve manipularibus in pecuniarias convortendis, vel locandis,
aut minuondo earundom protio, sub poenis iuro in provisos simo-
niaco latis. Sint vero plebani et alii bonoficiati omnes instituti ab
ordinariis suis aut vicariis generalibus, toneanturque eisdem, cum
requirent, et visitatoribus illorum ostendero litoras institutionis
suae. Si quis autem oo tomoritatis processerit, ut parochialom occlo-
siam, vel aliud quodcunquo curatum, aut sino cura, bonol'icium, ad-
ministrationom vel dotontionom oius do manu laicali sino institu-
tione, commondationovo canonica recipore, aut recopta tonore, sub
quovis coloro et praetoxtu audeat, praeterquam quod iuro et aucto-
ritato administrandi in eiH Sacramonta carobit fructusquo non faciet
suos et rostistuero tonebitur; ad bonoficium ilhui et aliud quod-
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cunque abtinendum reddetur inhabilis; sed et aliis si quae habet,
canonice obtentis, privatus erit eo ipso: obedientesque et praestan-
tes subiectionem ullam occupatori vel detentori huiusmodi si qui-
dem universitas sit, interdicti; si persona singularis, excommunica-
tionis sententiam, incurrent. Et quoniam beneficium datur propter
officium, quisque ex altari vivit, altari servire debet; omnes insti-
tuti ad beneficia curata, vel alias quovis modo obligationem huius-
modi annexam habentia, tenentur infra annum post adeptam pa-
cificam illorum possessionem, nisi legitimum impedimentum obstat,
sub privatione eorundem, ipso iure, ad sacerdotium promoveri, pri-
mamque suam Missam infra sex ad summum menses celebrare,
sub poenis in constutionibus provintialibus expressis. Inter multa
quae curam et studium sacerdotum decent, haud postremum est
illud, ut ecclesiam quisquis; suam quasi sponsam excolat et ornet,
diligatque decorem domus Dei et locum habitationis gloriae eius.
Nihil est enim, quod vel illos cariores populo reddat, vel populum
ipsum, ad devotionem et pietatem omnem moveat et excitet magis.
Primum itaque det operam parochus, ut ecclesia, cui praeest, tecta
sit, et clausa probe, parietės habeat firmos, nee hiantes fissuris,
fenestras vitro clausas fornicemque aut laquear decens. Sacro-
sanctum Eucharistiae Sacramentum teneatur in tabernaculo com-
petenti super altare maius, ubi id commode fieri potest, vel in
alio loco conspicuo et nobiliori totius ecclesiae sito, seraque, mu-
nito, cuius clavis caute a parocho, vel sacrorum custode servetur.
Recondatur autem in pixide argentea, deaurata, supposito eidem
corporali et renovetur octavo quolibet, aut quindecimo ad summum
die; semperque ante illud lampas, vel caereus ardeat, praesertim
diebus festis, dum populus in ecclesia congregatur. Quotios autem
deferendum ad infirmos erit, particulae aliquod in alio vasculo ar-
genteo relinquantur, propter ingredientes interim ecclesiam, ne
flectentes ante sacrarium, cultumque latriae exercentes, errorem co-
mittant. Olea quoque sacra cum Chrismate in loco bene clauso et
decent]', extra tamen tabernaculum sacratissimi, in quo nihil prae-
ter illud poni debet, inque tersis ac nitidis vasculis; infirmorum
autem otiam in separate ab aliis collocentur, neque ad Baptismum,
yel infirmos, nisi a superpeliceatis sacerdotibus, atque cum lu-
mine deferantur. Nova singulis annis, tempestive, post diem san-
ctum Coenae Domini, per clericos, non laicos, ex ecclesia cathedrali
afferantur, ac modico, ubi necessitas oxigot, mundo et recenti oleo
diluantur; vetera autem, extra casum necessitatis, ne adhibeantur
a parocho, sed quotannis pariter in lapide destinato ad hune usum,
comburantur. Fontem item baptismalem, nitido, atquo sub clausura
toneat ecclesiao rector vasquo fontls saopius, intra annum mundet,
aquam oiusdem, por pannum linoum mundum in ollam novam co-
«ando, qua refusa in vas suum sic mundatum, pannus illo combu-
buratur et olla confracta subteretur. Quando vero renovanda statis
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temporlbus erit aqua prior, quae in vase fuerat, in sacrarium pro-
iciatur.

Reliquiae, si quae sint approbatae, in ecclesia loco decenti,
tuto nee humido serventur, quaeve et quorum sint sanctorum, su-
perscriptis eorum nominibus, pateat: quin et catalog! illarum des-
cribantur in tabellis cum antiphonis, versiculis et orationibus suo-
rum sanctorum quae juxta altare, vel alium locum, ubi illae repo-
sitae fuerint, pro oraturis ante eas fidelibus appendantur. Quo-
ties autem venerandae exponentur populo, non permittantur eas
osculari, aut tangere seculares, sod vasa duntaxat, sive thecas illa-
rum. Si quae vero incertae sunt et inscriptione carent, non osten-
dantur publice, sed reverenter in sacrario teneantur. Novae autem
undecunque allatae non recipiantur ad ecclesiam sine recognitiono
et approbatione Ordinarii. Nulli item liceat accipere vel minimam
illarum particulam, aut dare cuivis personae, sine licentia eiusdem,
sub poena excommunicationis incurrendae ipso facto.

Imagines et signa nonnisi sanctorum eaque decentia, ac quae
ore, affectu, habituque corporeo religionis speciem praeseferant, et
ad pietatem animas intuentium provocent, in templis et altaribus
collocentur: imago autem Crucifixi in medio cuiusque ecclesiae sta-
tuatur.

Altaria sint munda cooperianturque umbellis, praesertim
malus, aut tela colorata ad arcendum pulvorem, gradus item fir-
mos, declines et pro capacitate loci spatiosos, habeant.

Suggestus pro praedicando verbo Dei, loco eminenti atque
conspicuo, et quoad fieri potest, in medio ecclesiae, quo molius
videre omnes praedicator, viderique, ipse et audiri ab omnibus va-
leat, collocetur, tegaturque laqueari ligneo, quo sensibilius per in-
fera vox contionatoris diffundatur.

Confessionalia etiam, tot in publico et aperto loco, remoto tamen
ab altari, quot pro confessariorum numero sufficiant. Pavimentum Ec-
clesiae stratum sit, et aequale, scopeturque frequenter. Cum autem
fidelium corpora sub eo conduntur, coaptetur, et planetur denuo,
profundeque fodiantur, et claudantur optime sepulchre, ne faetean-
tur. Vas cum aqua bonedicta, pro aspersiono in ingressu et
egressu fidelium, propo limon intra tamon ecclosiam, statuatur, quao
singulis diobus dominicis ronovata, vetus in sacrarium, aut por ecclo-
siam effundatur. Trabes, frumenta, merces, resque aliae profanao
etiam in scriniis, valisis vel doliis, non asservantur in ecclesia
nisi forte id fabricae, belli, aut incendii necessitas postulat, qua
cessante, curet ea statim amoveri inde parochus. Extruatur etiam
porticus ante ostium occlesiao, quao oxorcisaturo baptisandos, vol
introducturo puerperas parocho pauporibusque, petontibiiK obo-
mosinam, pro rocoptaculo doRorviat. Caometerium sit soptum ot-
clausum, no brutorum incursionibus patoat, nullaoquo sint in eo
immunditiae lignorumve aut caomontorum struos acorvijsod ot fru-
tices, ac urticae, si quao excreverint, succidantur: arboros tamon,
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ob tuendam a circum vicinis incendiis occlesiam sini et plantari
-poterunt, dummodo luminibus templi propinquitato sua non offi-
ciant. Sit etiam ossorium separatum a parietibus ecclesiae, in quod
ossa mortuoram congregantur, feretrumque pro deportandis ad se-
pulturam cadaveribus. Campanae non appendantur in trabibus pa-
rieti Ecclesiae adnixis, sed sublimes, in campanili erigantur, sint-
que benedictae et aliqua illarum quotidie, in ortu et occasu solis
pro signo salutationis Angelicae pulsetur.

De supėllectili sacra. Habeantur etiam in qualibet ecclesia
albi, rubri, viridis, violacei et nigri coloris, convenientia splendori
ac rodditibus eius, Altarium, Sacerdotum, et Ministrantium illis, or-
namentą; ut, antependia, pallia, cassulae, dalmaticae, stolae, mani-
pularia, cingula, mappae, albae, amictus, altaria portatilia, cruces,
patinae, calices, vela pro eisdem, corporalia cum bursis suis,
pallae, purificatoria, urceoli pro vino et aqua, pelviculae pro lavan-
dis ad altare manibus, manutergia, pulpitą seu pulvinaria pro mis-
sali, campanulae, thuribula, navicellae, candelabra, caerei, super-
pollicea, vexilla, vasculum cum plumbo pro servandis hostiis, at-
que instrumentą ferrea, pro pinsendis et formandis eisdem. Quae
si ob tenuitatem proventuum ecclesiae non habebit unde provi-
deat parochus, recurrat ad opom fidelium, praesertim patronorum,
suadeatque ut quemadmodum cultum et nitorem domus quisque
suae amant, ita ecclesiae, in qua nati sunt ex aqua et Spiritu S-to
doctrinaque Christiana et Sacramentorum participatione educan-
tur, quaeque tandem functorum hanc vita, et ipsorum, et carissi-
morum illis, futura est domus in aeternum, debitam rationem ha-
beant. Habeantur idem manuscript!, arte tamen et seorsiin ligati
libri baptisatorum, Confirmatorum, Contrahentium matrimonia, ne-
gligentium confiteri vel communicare tempore Paschali, decreto-
rum, visitationis, oxcommunicationum fulminatarum, anniversario-
rum pro defunctis, necnon matriculae animarum omnium, quae
sunt in ilia parochia. Universae autem haec, tarn sacra, quam pro-
fana, supellex in vestiariis sive armariis beno clausis et mundis,
sacrarioquo nee obscuro, nee humido, quam ordinatissime dispo-
sita, servetur, semelque ad minus in anno, omnes sacrae vestes
siccandao in solem exponantur; lineao autom saepo, sed corpora-
lia, nonnisi a sacerdotibus, vol saltem, diaconis, intraquo sacra-
rium et in destinatis ad hoc ipsum vasis, laventur. Fiat etiam in
vontarium totius supellectilis ecclesiao, quod retineatur a parocho,
cum sigillis eius atquo vitricorum, aut aliorum probatorum homi-
nurn; alterum voro siinilo huic, ad lociordinarium transmittatur. Ha-
boantur otiam libri a rectoro ecclesiao unus, alter a vitricis, in
quibus diligontor porroctioncs sive eloomosynao, pro fabrica ot
nocossitatihus ecclesiae fieri a fidolibus solitao dispensatloque ea-
rundom, quae cum consilio parochi sompcr fiot, describantur ot
juxta hos libros rationom quotannls vitrici tenobuntur facore.

De residmtia parochorum, Munus atque offlcium praosiden-
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tium Ecclesiis,. maxime curatis, hoc exigit, ut agnoscant vultum pe-
coris sui, vocent oves singulas nominatim, praedicatione verbi
Dei, administratione sacramentorum, et bonorum operum exemplo
pascant; faciantque alia quam plurima, quae praestari nisi sub as-
siduis et invigilantibus (pastoribus) gregi suo, non possunt. Expedit
proinde, ut quilibet ecclesiam huismodi obtinens, resideat in ea perso-
naliter, neque ultra duos aut ad summum tres menses, sive continuos,
sive interruptos singulis annis, vel certe ex gravi tantum causa, cogno-
scenda ab ordinario et cum licentia eius in scriptis obtenta; pro-
visoque ne interim cura animarum negligatur, aut ecclesia debitis
fraudetur obsequiis: abesse praesumat, alioqui praeter peccati mor-
talis reatum, quem incurret, fructus quoque pro rata temporis ab-
sentiae, non faciet suos, etiam non secuta alia declaratione, neque
tuta conscientia retinere eos poterit, sed in utilitatem eiusdem
ecclesiae, vel eleemosynam pauperum converti debebunt ordinarii
arbitrio. Quin et gravioribus poenis si quis hac in parte remissus
et contumax fuerit, sucummbet. In primis autem caveant parochi,
ne tempore Adventus, Quadragesimae, Nativitatis et Resurrectio-
nis Domini, Pentecostes item, ac solemnitatis Sacratissimi Corporis
Christi, Patronique, et Dedicationis ecclesiae suae, absint in qui-
bus potissimum refici fideles, et gaudere pastorum praesentia de-
bent. Saeviente etiam peste, cum si quando alias, tune maxime
indigeant opera illorum, non desorant populos suos, moneantque
dum sani sunt, ut confiteantur, atque communicent tempestive, qui
si nihilominus confiteri ad extremam usque necessitatem distulerint,
per se, vel alios idoneos sacerdotes, ex longinquo, per obices, in
aperto aere, vel qua tandem tutiori ratione poterunt, imo cum
periculo etiam vitae, confessiones illorum excipiant, atque sacra-
mentum Baptismatis, tarn parvulis, quam adultis ad fidem convor-
sis, ministrent. Nullique omnino haec praecipua duo tam necessaria
sacramenta etiam eo tempore denegent.

De vicariis. Si qui autem gratiam do non residendo apud
ecclesiam suam, aut plura curataj vel alia curatis incompatibilia
beneficia ex dispensatione apostolica obtineant adesseque propterea
omnibus non possint; inprirais disponsationes huiusmodi teneantur
quam primum ordinario exhiberi; deinde habeant vicarios rito ordi-
natos, probos honestos, diligontos ot quantum fieri potest, eruditos,
probatosque ab ordinario, vel officio eius gonerali, quibus debent assi-
gnare congruam fructuum portionem, vel condigna alias solvoro sa-
laria. Hoc tamen non obstanto, ipsi etiam saope in persona visi-
tont ecclesias suas juxta constitutiones provinciao. Sed et ubi ita
numorosus ost populus, ut ipsomot rosidons rector, ministrandis
sacramontis, Divinoquo cultui poragondo suf'ficoro noquoat; adjungoro
sibi dobet unum, aut pluros, pro ot oxigontia loci, ot quantitato
provontum ecclosiao, similes vicarios, non Rogularos tamen, aut
Apostatas publico criminosos: quibus parom ас ipse habot otiam
praedicandi, atquo absolvondi parochianos, potostatem non requisita,
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si remotius degat, approbatione ordinarii sui, tribuere valeat; dum-
inodo praedicti vicarii a decano rurali, congregationem tune paro-
chorum celebrante, vel ab official! districtus illius foraneo idonei
reperti atque approbati fuerint, in quo conscientias eorundem de-
cani et officialis oneramus. Pięt autem et sribetur haec approbatio
gratis, semelque approbatus, pro idoneo semper habebitur, quam-
diu ecclesiae ill! ministrabit. Nulius item rectorum, in vicarios
huiusmodi recipere audeat sacerdotes forenses, sive peregrinos, et
vagos alienae Dioecesis absque testimonialibus et dimissorialibus
ordinariorum suorum, vel si, sint eiusdem dioecesis, sine praelati,
parochique, cuius Ecclesiae immediate servierunt, litteris, sub poena
decem marcarum exigenda per instigatorem officii, ad delationem
decani ruralis: piisque locis, arbitrio ordinarii seu officialium appli-
canda. Sed ne dicti vicarii, postquam se ecclesiae alicuius minis-
terio adiunxerunt, audeant sub poena eadem, invito, vel ante trimes-
tre non monito, parocho ecclesiam illam deserere; qui si se gravatos
a parocho senserint, recurrant ad ordinarium, vel officium eius,
exponantque sua gravamina.

De Scholaribus et Scholarum magistris. Quia multum refert
iuventutem moribus et artibus optimis a teneris imbui: sit apud
Ecclesiam quamlibet schola clericusque bacalareus, vel magister
artium pro eo, ac loci postulabit dignitas, qui professione fidei
circa receptionem scholae, in manibus parochi vel vicarii ejus,
juxta buliam Pii IV., facta, pueros parochianorum, pietate et do-
ctrina excolat, ac inprimis curat ut iuniores quidem, Orationem Do-
minicam, Salutationem Angelicam, Articulos Pidei, Decalogi, et Ec-
clesiae praecepta; provectiores autem, reliquum etiam catechismum
memoriter teneant et quandoquo publice in ecclesia recitent; mo-
dum item ministrandi operanti divina praesbytero, calleant. Subin-
deque grammaticam et alias triviales artes cum humanioribus li~
teris, pro aetate et captu discentium docere eos non negligat; libris
tamen Melanchtonis et aliorum hereticorum abstineat, solumque
approbates et in fide non suspectos auctores interpretetur. Provi-
deat autem parochus, ut tam dictus rector scholae, quam cantor,
ot alii adoloscentos, qui in schola degunt, sobrie, honoste et quiete
vivant. Solont enim quandoquo mala ot dissoluta vita sua pertur-
baro alios scandaloque, esso etiam ingenuis pueris qui dum scholas
i'requentant, dopravatos illorum mores intuentur, obsorvant, imbi-
bantque facile. Omnos etiam isti, ut ministros ecclesiae decet,
cloricali liabitu, vel consveto saltern talari utantur, sub poena in
constitutionibus provincialibus expressa. Atquo rector quidem et
cantor, repugnante nee monito tempostivo parocho, locum non im-
mutont alioquin tain ipsi, quam qui eos rocipit, sine dimissoriis
a parocho littoris, poona illi decem, isti quinquo marcarum, mule-
tontur; liberum tamom erit ipsis, si gravontur a parocho, ad ordi-
narium loci, vol officium ojus recurrore. Adolescentes quoque
commigraro do una schola in 1aliam, sine Hcentia et testimonio
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sui rectoris, non audeant, et recipi a quoquam non possint. Vaga-
bundi autem a civitatibus et oppidis abigantur.

De praedicatione verbi Dei. Cum ad retinendos in officio at-
que informandos omni pietate homines nihil in ecclesia utilius et
efficacius habeatur praedicatione Verbi Dei, quod est penetrabi-
lius omni gladio ancipiti pertingitque ad divisionem usque animae
et spiritus: Volumus, ut parochi et alii quicunque ecclesiarum re-
ctores, quorum praeeipua haec est pars officii, per se, vel si ipsi
legitime impediti fuerint, peralios idoneos atque aprobatos, ut su-
pra, sacerdotes, diebus saltem Dominicis et festis solomnibus; in
Adventu autem et Quadragesima, duabus praeterea ad minimum
feriis, erudiant pro concionibus populum deterreantque a vitiis et
ad virtutes cohortentur, ac praemia bonorum coelestia cum acternis
malorum suppliciis sedulo inculcent. Accomodent autem praecipue
so et doctrinam suam aetati, ingenio, condition!, studiis et moribus
audientium; omniaque omnibus efficiantur, ut omnes Ohristo lucri-
faciant; atque aliis quidem, ut modo genitis infantibus, lac; aliis,
ut provectioribus iam, vel adultis in Christo, solidiores cibos submi-
nistrent: omnibus autem et singulis ea praebeant doctrinae alimen-
ta, quae spiritum augeant promoveantque illos in virum perfectum.

Sed et temporis rationem habeant illique potissimum sermo-
nem conforment, ut tempore v. gr. Carnisprivii ab ebrietatibus et
impudiciciis populum avertant: in Quadragesima autem ad poeni-
tontiae et Eucharistiae Sacramonta praeparent; et sic in reliquis
anni partibus pro, vel occasione, ab Evangelio, Epistola, Lectione,
festo ritibusve, ac ceremoniis Ecclesiao, data, praeeipua doctrinae
christianae capita explicont, vel propensione tune maiori hominum
ad aliqua vitia, eadem perstringant et ad contrarias virtutes hor-
tentur. Ad quorum utrumquo Cathechismus Concilii Trid. cum" Po-
stilis Wuieci et Scargae, abunde suppeditabunt illis non solum ma-
teriam, sed et tractandae eius modum. Ante omnia voro rudimonta
fidei et necessaria omnibus ad salutem doceant; Orationem Domi-
nicam, Symbolum Apostolorum, Docalogum, Sacramentorum vim,
naturam et usum nee non praecopta Ecclesiae, cum in matutinis
concionibus, pro opportunitato oxhibita, tum in pomeridiana cate-
chismi explicatione, iuxta synodale decrotum, explanent atquo ad
hos quasi fontos omnem suam doctrinam roducant.

Et de rebus quidem controversis in fide apud rudem et ca-
tholicam plobem, disputationes longas non instituant; si quae tamon
occasio, aut necessitas, postulet; modeste id sineque convitio et
cum ea, quae ministros Dei decet, charitate praestent: ut non tam
porsoqui advorsarios, quam orrantos ad viam veritatis roducoro
cuporo vidoantur; dogmataquo duntaxat Ecclesiao Sacra Scriptura
ot Ss. Patrum doctrina cont'irment; rocensondis autom argumontis
haoreticorum supersodoant; nisi ilia et ipsi resolvoro Kolido otqui
cos audiunt vim ot onorgiam solutionum percipore valoant. Schola-
stica etiam curiosa, quaequo ad aedil'icationom non iaciunt, ooram
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idiotis non tractent. Saepe enim accidit, ut quia auditores, neque
dicta ob subtilitatem intelligunt, neque ob impensam subtilius
totam concionem audiunt convenientia captui suo, vacui inanesque
fructuum Verbi Dei recedant: impleturque illut propheticum: Par-
vuli petierunt panem: et поп erat, qui frangeret eis.

Historias nonnisi probatas usurpent, magis autem fabellis, le-
poribus et facete dictis, pigmentis autem et cerussis verborum
(kwiecistośó wymowy), quae Evangelii gravitatem dehonestant po-
tius, quam ornant, abstineant omnino; neque tarn studeant demul-
cere audientium aures, quam frangere animos et deterrere a vitiis,
quae nunc communiter genus humanum infestant; ut sunt: inimici-
tiae capitales, publicae iniuriae, virginum et viduarum raptus, adul-
teria, usurae, furta, rapinae, periuria, calumniae, subditorum op-
pressio, violatio festorum, imprecationes, blasphemiae, maleficia,
ebrietates impudentes, luxus incorrigibilis, perpetuum ocium. Con-
tra vero, hortari atque inflammare eosdem ad pietatem in Demn,
observantiam in superiores, benignitatem in subditos, honorem erga
pares, amorem in omnes, patientiam, humilitatem, castimoniam, so-
brietatem et alias idgenus virtutes.

Quoties autem in scelerą, praesertim familiaria auditoribus,
invehentur acrius; non hominum, sed peccatorum odio id faciaut;
neminemque expresse, aut per circumlocutionem notent: et maxime
constitutos in aliqua dignitate caveant, ne acerbe, aut nominatim
obiurgent; sed loviter atque in genere tantum admoneant. Quod si
forte, ii, qui praedicaturi sunt, neque memoria yaleant, homiliam
aliquam de tempore ex dictis Postilis, loco et auditoribus a se ac-
comodatam, recitent, potius ex scripto, quam, nulio ordine atque
iudicio, quicquid eis in montem et os venerit, proloquantur temere.
Provideant denique, ne dum concio habebitur deambulationes per
ecclesiam, aut confabulationos fiant; sed nee sacrum tune Missae
officium, quod turbare audientes posset, celebretur, infantesque ad
baptismum, vel Eucharistia cum Oleo sacro ad infirmos deferatur,
nisi periculum mortis instet.

Finito sermone dies festos, ieiunia, indulgentias, censuras ec-
clesiasticas et alia his similia denuncient parochi commendentque
publicas et privatas necessitates orationibus fidelium, ac denique
confossionem cum ois generałom recitent. Pamam autem, seu ru-
mores gestorum alicubi, praotorquam ob gratias Deo peragendas,
aut implorandam eius opera, non promulgent neque res perditas pu-
blicent, nisi id nocessitas, vel magna paupertas, dainnum passi
postulet.

Posts porro sorvanda in hac provincia, donunciandaque po-
Pulo, praetor Dominicos dies, sunt haec: Nativitatis Domini, Circum-
cisionis, Epiphaniae, Resurectionis, Ascensionis et Pentocostes cum
duobus diobus immediato sequentibus, Corporis Christi, Inventionis
ot Esaltationis sanctae Crucis, Conceptionis, Nativitatis, Anmmtia-
tionis, Visitationis, Purificationis et Assumption^ B. M. V., Mi-
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chaelis archangeli, Nativitatis Joannis Baptistae, Apostolorum: Mat-
hiae. Philippi et Jacobi, Petri et Pauli, Jacobi maioris, Bartholo-
maei, Mathaei, Šimonis et Judae, Andreae, Thomae et Joannis evan-
gelistae, Innocentium, Stephani, Laurentii, Adalberti, Stanislai, in
Maio, Martini, Nicolai, Annae, Mariae Magdalenae, Catharinae, Ag-
netis Margarithae, Omnium Sanctorum, nee non proprii, loci aut
parochiae, patroni; quae omnia et singula sanctiflcanda sunt a clero
et populo cultu et veneratione solemni. Si quae tamen illorum ex
propriis diebus transferri contigat in alios, tune a clero tantum
celebrabuntur in ecclesiis; labores autem et operas populi minime
impedient: solemnitatibus duntaxat Annuntiationis B. V. M. sancto-
rumque Adalberti et Stanislai, in Maio, exceptis, quae etiam tran-
slata celebrare populus tenebitur. Dies autem Transfigurationis
Domini, Praesentationis Mariae et ad Nives, Divisionis Apostolorum,
Vinculorum Petri, Conversionis Pauli, S.S. Marci et Lucae Evan-
gelistarum, Gregorii, Ambrosii, Augustini, Hieronimi, Doctorum
Ecclesiae, nee non Casimiri, Elizabet et Haedvigis: clerus quidem
venerabitur duplici officio, sed populus, auditą missa, laboribus et
operis licite vacabit. Instante etiam Sancti, aut Sanctae alicuius festo,
cuius corpus, membra, vel aliae insignes reliquiae habentur in ali-
qua ecclesia, moneatur tempestive populus et ad celebrandam ilia-
rum memoriam invitetur; quod si multorum simul, vel innominatae
fuerint, una saltern quotannis dies, obeundae ibidem solemniter
a parocho commemoration! illarum, assignetur. Auniversaria quo-
que Dedicationis ecclesiae dies promulgetur in Dnica praecedente.

Inculcandum est autem saepius a parochis non propterea
dies festos institutos esse, ut commessationibus, ebrietatibus, impu-
diciciis, choreis, lusibusque fideles indulgeant, temporeque salut
et placando Divino numini destinato, ad maiorem ipsius offensami
atque animarum suarum perniciem abutantur; sed ut, cum tot aliis
diebus curae temporalium vacaverint, hisco saltem diligentius spi-
ritualibus invigilent seque ipsos colligant, recogitent beneficia Dei
et gratias pro illis agant, sacrificio missae et aliis divinis
officiis intersint. Concionem audiant, Sacramenta curandis animao
vulnoribus adhiboant liberiusque pietatis et charitatis Christianae
operibus vacent. Fora item, mercatus et nundinas, sicubi Domini-
cis, aut festis diebus peraguntur, suadoant transferri in alios paro-
chi, ne haec quoque occasio populum a divinis retrahat.

Sed et ieiunia obligantia ex praocepto, vel consuetudine, denun-
cient sedulo. Magnus enim in ea re est abusus, multique non ieiu-
nant, quando ioiunandi Imposita ost ois necessitas; et econtra: ieiu-
nant, cum eos ieiunaro nullum ecclesiasticum praeceptum, aut con-
suetudo publico recepta, cogit; sed privata tantum devotio suadot.
Ieiunandum est igitur ex praecepto: In Quadragesima, Quatuor tem-
poribus, vigiliis: Nativitatis Domini, Assumptionis B. V. M. et omnium
Apostolorum, praeter vigilias Ioannis Evangelistao, sanctorumquo
Philippi et Jacobi; nam В. Mathiae, etiamsl in dies Carnisprivii in-
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ciderit, ieiunanda omnino, neque transferenda in alium diem. In
vigjliis item Ioannis Baptistae, Laurentii et Omnium Sanctorum fe-
riisque sextis toto anno, praeterquam in eas Nativitas Domini inci-
derit. Ex consuetudine autem antiqua provinciae etiam in diebus,
reliqua B. Virginis festa, excepto praesentationis et ad Nives, an-
tecedentibus. Caetera ieiunia, si quae praetera et observant aliqui,
libera sunt placitoque et devotioni cuiuscunque relinquuntur.

Indulgentiae a Sede apostolica concessae, ex Trideutini Con-
cilii decreto, ab ordinariis locorum, adhibitis duobus de capitulo,
sunt populis publicandae. Cum autem earum publicationes aliis com-
miserit episcopus, ii promulgando salutares illarum fructus, ac vim
plane celestem edisserant doceantque populum, quo pacto implen-
dis pietatis et devotionis Christianae, quae tenore indulgentiarum
continentur, officiis disponere se ad eas consequendas, debeat.
Ad quaestum tamen et eleemosynas, scandalose a fidelibus exigen-
das, divinum hune thesaurum ne exponant; nullasque in posterum
Indulgentias, amplissimas et antiquissimas licet, pro quibus conse-
quendis, porrigendae sunt manus adiutrices, usurpent publicentve.
Revocatae enim atque irritatae sunt omnes huiusmodi nullamque
iam amplius vim et efficaciam habent. Nova item miracula ad tem-
pla; imagines, aut reliquiae quorumcunque Sanctorum nisi, sint
recognita atque adhibito theologorum consilio, approbata ab ordi-
nariis, ne publicent, votaque oblata a fidebus hoc nomine non re-
cognita atque adhibito theologorum consilio, approbata ab ordina-
riis, ne publicent, votaque oblata a fidelibus hoc nomine non reci-
piant, nee appendant, nisi facto et circumstantiis eius bene exami-
natis et testimonio fide dignorum probatis, quae in peculiari libro
diligenter doscribant.

Buliam praeterea Caenae Domini, bis ad minus in anno, pri-
mis scilicet Dominicis adventus et Quadragesimae, promulgent, ze-
loque et diligentia, maiori qua poterunt, explicent, cum omnia alia
puncta et anathemata eius, servientia huic provinciae, turn ilia
praecipue, quae contra violantes iurisdictionem ecclesiasticam de-
cimasque et bona spiritualium rapientes, fulminant. Efficaciam quo-
que et vim censurarum Ecclesiae cum hac ipsa occasione, tum
alias, ut si forte quispiam incurrise eas denunciandus sit publice,
diligenter populo inculcent, doceantque quam merito vitari et me-
tui ab omnibus debeant.

De administratione Sacramentorum. Et quoniam is, qui cu-
ram animarum gerit praeter ea, quae diximus, ad sacramentorum mi-
nistrationom paratus esse debet; cogitent inprimis, ac perpendant
secum dillgenter parochi, quam ab omni labe peccati mortalis mun-
dos, ac liberos illos esse oporteat, no dum opom saluti aliorum fe-
runt, sacra indigne tractando, aeternam sibi ipsis asciscant perni-
clem. Ut autem haec divina mysteria venerentur, fideles impensius
maioriquo illorum exardoscant desiderio, non negligant parochi cum
alias saepe, tum praesertim in administration© illorum praestan-
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tiam atque dignitatem eorundem explicare. Ministrent vero ea ritu et
caeremoniis in libro Agendorum praescriptis, superpeliceo et stola
induti, materiam et formam debitas adhibeant cum intentione.
Nullum item precium, vel mercedem ab iis, quibus ministrant,
exigere quovis modo audeant. Consuetudo tamen legitima, pia fi-
delium largitione introducta, aliquid Ministro ad eius sustentatio-
nem, post ministratum Sacramentum praestandi, erit observanda.
Praecipue vero atque ante omnia, sibi interminatione divini iudicii
poenisque gravissimis inflingendis Lociordinariorum arbitrio, ca-
veant, ne vel sine Baptismo infantes, vel infirmos sine poeniton-
tiae, Eucharistiae, Extremaevo Unctionis Sacramento, culpa, aut
negligentia illorum, contigat decedere.

De Baptismo. Et ad baptismum, quidem quod attinot, qui
est quasi ianua vitae Christianae, neminem extra Ecclesiam in pri-
vatis aodibus, nisi ex necessitate, Regumque, aut Principum, filios
baptisent. Erudiant nihilominus plebem, ac praesertim foeminas,
quae obstetricantur, quomodo baptisare debeant infantem recens
natum, in necessitatis casu; si nimirum adeo imbecillum videant,
ш neque deferri ad ecclesiam, neque dum sacerdos veniat super-
vivere posse videatur; nempe, ut fundendo ter aquam super ca-
put eius proferant haec verba: Ego te baptiso: in Nomine Patris, et
Pilii, et Spiritus Sancti. Ea tamem cautola adhibita, ut praesente
clerico non baptiset laicus, neque viro, mulier, nisi forte vir for-
mam baptismi ignoret, nequo catholico haeroticus, aut Christiano
iudaeus, vel gentilis, qui etiam hoc casu baptisare possunt, modo
aquam et verba dobite adhibeant, cum intentione faciondi, quod
facit Ecclesia. Quod si sic baptisatus evadat periculum, deforen-
dus est postea ad ecclesiam, ut solemnes circa eum baptismi cao-
remoniae, pratermissis tamon exorcismis, suppleantur. Si vero du-
bitetur, an vel huiusmodi, vel expositus infans, aut etiam adultus
baptisari cupiens, baptisatus sit antea, et debite, baptisandusque
propterea, diu atque multum re examinata, videatur parocho; adhi-
beatur haec forma: Si non es baptisatus, ego te baptiso. In Nomine
Patris etc.

Patrinos matrinasvo ad levandum de sacro fonte baptisatum,
uno, aut una, vel ad summum uno et una, piures non admittant
parochi; doceantque cognationem spiritualem, impedientem ot diri-
mentem matrimonia contrahi hoc nomino inter suscipientes ot bap-
tisatum ipsum et inter illius patrem et matrem, nee non inter
baptisantem et baptisatum, baptisatique patrom et matrem tan-
tum, quaemadmodum Sacro Tridentino concilio cavotur (ses. 24
de roform. c. 2.). Quorum omnium noraina et cognomina ipsemet
sacordos manu sua describat in libro baptisatorum in lmnc mo-
dum: Anno 1607 die 15 octobr. Ego N. plebanus, aut vicarius oc-
clesiae parochialis N. Baptisavi N. filium etc. N. coniugum legiti-
morum. Patrini fuerunt N. ot. N. — Sed et ini'idolos ot haereticos,
schismaticos, excommunicates, monachos, a munore patrinorum
arcoant.
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De Confirmatione. Confirmationis etiam sacramentum, quod
nos armat et induit virtute ex alto, quoties ab Ordinario loci, vel
alio'episcopo de eius licentia, ministrandum erit, instruant recto-
res tempestive populum, de vi et effectibus eius: moneantque, ut
semel confirmati non reiterent illud sacrilege: confirmandi autem
et corpora quasi tempia Spiritui Sanctu peculiariter dedicanda
praeparent et aniinos expurgent per confessionem, si praesertim
conscientia noxae alicuius mortalis teneantur, aut saltem firmum
confidendi quantocius propositum habeant; linteola item munda, pro
alligando sibi in frontibus chrismate, patrinumve vel matrinam,
prout ipsi mares, vel foeminae fuerint, confirmatos iam, non pa-
trem tamen, aut matrem, nee vitricum, vel novercam, maritumve,
aut uxorem, suos provideant; qui piures duobus, vel tribus ad sum-
mum, una die tenere non poterunt, et quos tenuerint instruere
debent ad omnem pietatem ac fidei rudimentą docere, utque pie,
reverenter et ieiuni, excepta necessitate, ad sacramentum hoc sa-
lutare accedant; nequo nisi finito Confirmationis omnium actu et
benedictione episcopali accepta, dotersoque a sacerdotibus, si prae-
sertim remotius habitent, chrismate de templo discedant. Memine-
rint denique cognationem spiritualem in hoc sacramento contrahi
inter confirmantem et confirmatum illiusque patrem et matrem ac
tenentem. Quorum omnium nomina et cognomina, cum expressione
temporis curet annotari parochus in libro confirmatorum in hunc
modum: Anno, mense, die etc. confirmatus, vel confirmata, est
a Reverendis. Dno N. Episcopo N. filius, vel filia N. et N. Patri-
nus, vel matrina, fuit. N.

De PoenUentia. Quo frequentius in seopulos vitiorum impin-
gunt fideles, eo ut saepius sacramentum poenitentiae, quae est
secunda post naufragium tabula, frequentent, admoneant parochi;
semel voro ad minus per annum, praesertim in paschate, confiteri
eosdem etiam compellant, non confessos notent et deferant Ordi-
nariis, vel Visitatoribus eorum, ac domum, si moniti parere nolue-
rint, vivos aditu ecclesiae, mortuos ecclesiastica sepultura, arceant.
Hortandi sunt praeterea fideles, ac praesertim illi, qui rarius con-
fitentur, ne confessionem ad extremam usque Quadragesimam, cum
maxime sacerdotes obeundis functionibus ecclesiasticis occupantur,
different, sed primam quidem tempestive, ante dominicam Lae-
taro, secundam vero, de, vel post commissis, vel revocatis in me-
moriam delictis, paulo ante sacram communionem, faciant. Omnes
autem inprimis atque super omnia doceantur, ut lustratis et excussis
diligenter conscientiarum suarum latebris integre et aperte, ni-
hilque tacendo, aut palliando involucris verborum, effundant corda
et animas suas coram ministro Dei intornumque animi dolorem,
attritionis quom vocant, cum firmo proposito non peccandi amplius,
habere procurent; aliasquo sacrilegam irritam et nuliam, ас proinde
iterandam, confessionem illorum esse. His et aliis similibus publice
ot frequenter populo expositis, presbyteri quoque non in domo, nee
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in sacristia locove aliquo clauso, vel obscuro, sed in ecclesia dun-
taxat inque confesionali ad id deputato, confitentes sibi, praesertim
foeminas, neque catervatim, aut piures simul, etiam pueros, sed
singulos separatim, audiant: sub poena arbitrio Ordinarii irro-
ganda.

Accedentes ad confessionem arma, si quae habent, ob reve-
rentiam sacramenti submissique animi significationem deponere, ru-
diores autem aperire caput, ad pedesque sacerdotis, demisso in ter-
ram vultu ac manibus supplicem in modum coniunctis, gennufle-
xos se abiicere et munire signo crucis, doceant; deinde data eis
benedictione hunc in modum: Dominus sit in corde tuo et in labiis
tuis, ut digne et comptenter confitearis peccata tua. In nomine Pa-
tris, et Filii, et Spiritus S., examinent breviter, an sciant neces-
saria ipsis ad salutem, perquirantque de statu et conditione illorum,
si ea ignorant. Item a quanto iam tempore, propriove parocho,
an integre, neque tacito ullo de industria peccato, fuerint confessi,
an poenitentiam iniunctam tune sibi impleverint; an nunc diligen-
ter examine discusserint conscientiam an censuris ecclesiasticis
innodati non sint; ас tum demum recensentes peccata sua patien-
ter et attente audiant, timidos confirment, vacillantes instruant, nee
si enormia, aut turpia-peccata protulerint, signum ullum admira-
tionis, abominationisve praeseferant; sed ac si nihil prorsus audi-
rent huiusmodi ad finem usque confessionis dissimulent. Quodsi poe-
nitentes peccata ipsi sua ob pudorem, vel simplicitatem recensere
nequeant; non contenti sacerdotes confessionem generałem recitare
cum illis, interrogent etiam singillatim de commissis, omissisque
contra Decalogum, praecepta Ecclesia et misericordiae opera, de
peccatis capitalibus, clamantibus in coelum et contra Spiritum San-
ctum, adhibita, ubi opus fuerit, peccatorum cogitationis, verbi et
operis distinctione. Potissimum autem inquirant de illis, numero-
que et specie illorum, cumcircumstantiis mutantibus speciem pec-
cati, aut idem valde gravantibus, quae vel promiscue perpetrantur
nunc ab hominibus, vel propria sunt statui et conditioni cuiuscun-
que poenitentis. Caveant tamen, ne nimium scrupulosis atque im-
portunis percunctationibus offondiculum praebeant infirmis, vel sim-
plices docoant peccata, quae ignoraverunt, neve eliciant nomina per-
sonarum, cum quibus confitentes poccavorunt. Pinitis intorrogatio-
nibus, proponent opportuna peccatis cuiuscunque remedia; arguant-
que, obsocrent, increpont, in omni patientia ot doctrina; causas et
occasiones peccatorum praescindere, restitutionom, si quam dobent,
famae, damni, aut rorum, facore praocipiant; doloremque inprimis
pro peccatis, ac detestationem eorundem, propter offeneam maximo
Doi, cum firmo proposito non pecandi amplius, oxcitaro in animis
confitentium studeant inculcando gravitatom ot turpitudinom peccati
ac consequentia illud damna. In poenitentiis autom ot satisfactionl-
bus iniungendis non sint ruimium mites, nequo nimium severi; sed
pro qualitate criminum doloroque, aetate soxu, statu ot conditiono
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poenitentium, poenas culpis quam maxime congruentes irrogent, ut
peccatores a vitiis quidem arceantur, non deterreantur tamen a con-
fessione. Denique, praemisso: Misereatur etc., extensaque super ca-
put poenitentis dextra manu, absolvent eum in hune modum: Do-
minus noster Jesus Christus per suam piissimam misericordiam
dignetur te absolvere et ego, auctoritate illius, absolvo te a vin-
culo excommunicationis, suspensionis et interdict!, si quae incur-
risti, quantum possum et indiges; deinde: absolvo te ab omnibus
peccatis tuis. In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Formataque super ilium cruce addant: Passio Domini nostri Jesu
Christi, et merita Beatissimae virginis Mariae omniumque Sanctorum,
et quidquid boni feceris et mali sustinueris, cedant tibi in remissio-
nem peccatorum tuorum, in augmentum gratiae et praemium vitae
aeternae. Amen; atque haec praecise verba, nihil detrahendo, ad-
dendo, mutandove, adhibeant in absolvendo omnes; siqui vero dif-
fidant memoriae, descripta in tabella et ante se posita legant. In
absolutione tamen laicorum omittant semper verbum illud: suspen-
sionis; soli eniin clerici promoti ad Ordines poenam suspensionis in-
currunt.

Caveant praeterea, ne peccata auditą in confessione, verbo,
signo, aut alio quovis modo, directe, vel indirecte, extra illam pro-
dant: sub poena depositionis carcerisque perpetui et excommunica-
tionis sententia. Sed et in confessione ipsa vitent, ne dum confi-
tentes graviora peccata narrabunt, suspirando, spuendo, signando
se cruce, corrugando frontem, incitando sermonem seque agitando,
aut alias quomodolibet suspicionem illorum circumstantibus iniiciant:
imo, si quern forte ob resor vatum casum, aut quia peccatum, vel oc-
casionem eius dimittere satisfactionemve, aut restitutionem prae-
stare recuset, absolvendum non existimabunt; signo saltern crucis
cum precatiuncula aliqua, propter circumstantes, admonitum prius
ea de re, benedicant et sic a se dimittant, Poenitentias etiam tales
non iniungant, ex quibus alii in cognitionem confessorum criminum
devenire facile possint, Ne vėre se et alios decipiant parochi ab-
solventes a peccatis, a quibus revera, ob defectum iurisdictionis, non
possunt absolvere; noverint bene Casus sanctae Sedi Apostolicae re-
servatos, tam iure communi, quam bulla Coenae Domini aliisque
constitutionibus, pontificum, de quibus post alios optime Navarrus;
tam et eos, qui ordinariae potestati reservantur.

Vocati ad aegrotos parochi sine mora accurrant, imo non vo-
cati etiam, cum primum de adversa valetudine illorum cognoverint,
mvisant hortonturque eos ad suscipienda Eucharistiae Sacramenta.
Mulieros gravidas admonoant, ut ob instans in partu periculum
confiteantur tompestivo docoantquo easdom in confessione, ne se
tune, vel temporo monstrui, maritis commiscoant. Sod et morte
mulctandis ob publica crimina oxhibeant dignam sacerdotibus Chri-
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sti charitatem, munitosque Sacramentis comitentur ad locum sup-
plicii et ad pie in Domino moriendum disponant.

De Sacrosaneta Eućharistia. Quandoquidem paniš ille vivus,
qui de coelo descendit propterea datus est nobis divinitus, ut eo
vescentes non deficiamus in via, sed in fortitudine eius ambulemus
usque ad montem Dei: exhortentur populum rectores, ut ad mensam
hanc coelestem frequenter, aut saltem in festis solemnioribus, ac-
cedant. Si qui autem tempore paschali, a die videlicet Palmarum,
usque ad dominicam in Albis inclusive, quo communicare omnes
Ecclesiae praecepto tenentur, facere id, nisi forte iubente et sua-
dente ita confessario, neglexerint: et quidem in propria ipsorum
parochiali ecclesia, deque manibus parochi, aut vicarii eius, excepto
si vel degant tune ipsi apud exteros, vel sacerdos externus licen-
tiam ad id Lociordinarii parochive habeat: notatos in libro denun-
cient Lociordinario, vel visitatoribus eius, monitosque et nihilomi-
nus inobedientes, prohibitionis, ut supra, ingressus ecclesiae atque
sepulturae, poena mulctent; non obstante, quod aliqui inimicitiis,
aut actione in iure, impediri se a sacra communione causentur;
quandoquidem, petitą ab offenso venia et oblata satisfactione, semo-
taque penitus ex animo ira et cupiditate vindictae, habilem se qui-
libet ad earn reddere potest.

Contra vero arcendi atque reppelendi sunt ab hoc pleno san-
ctitatis omnis Sacramento excommunicati, ihterdicti, concubinarii
foeneratoros, ebriosi et alii quicunque publice scandalosi homines,
qui semel et iterum ad sacram Synaxim, post promissam vitae
emendationem, admissi, reventuntur veluti canes ad vomitum,
computrescuntque, ut iumenta in stercpribus suis; nisi postquam
revera resipuisse eos vitamque mutasse in mėlius certum ac evi-
dens fuerit. Sed nee pueris usu rationis carentibus, adolescentu-
lisve, nisi prius bene examinatis ac pro captu illorum de vi, et na-
tura Sacramenti huius instructis, a parocho permittenda est sacra
Communio. Amentibus item atque furiosis, praeterquam cum, vel
lucida habent intervalla, vel in mortis versantur articulo, expuitio-
nisque, aut irreverentiae alterius non adest periculum, et si ante-
quam in amentiam inciderant, desiderio Sacramenti huius flagra-
verint.

Accessuri ad mensam Christi moneantur Bodulo, ut attenta
dignitate atque praestantia Sacramenti huius, quod non solum multi-
plices, ut alia, gratias, sed etiam fontem ipsum auctoremquo gra-
tiarum omnium in se complectitur, probent primum se ipsos, et sic
de pane illo edant et do calice bibant; ne quod minatur apostolus,
roi alias Corporis et Sanguinis Domini paragantur. Ac proindo, ut
oxcussis novitor conscientiarum suarum recessibus, sordes et maculas
omnes confossione sacramentali ex animo eluant: offonsas et odia,
si quae mentibus alunt, deponant dimittanque ex cordibus fratribus
suis. Matrimonio iuncti per aliquot, ante et post communionem, dies
contineant ab invicem; omnes autem a cibo et potu media praeco-
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dentis diei nocte, ad communionis usque tempus, ieiunique omnino
ad'earn aecedant. Denique sic se totos corporibus et animis prae-
parent, ut dignum tantus hospes maiestate sua habitaculum in illis
reperiat.

Administraturi Eucharistiam parochi non discurrant cum ilia
per ecclesiam, ut plerique facere frequenti populo solent, distri-
buta utrinque veluti in filum agresti turba, a qua propterea ipsi
non solum premuntur irreyenter, sed et protruduntur quandoque
non sine periculo; quin potius ad altare maius, vel aliud, quod illis
opportunum magis videbitur, erectis cancellis, vel circumpositis
pro tempore aequalibus scamnis iisdemque decenter stratis, vene-
rabundos, ut tam sancta et tremenda mysteria decet, sineque tu-
multu et impetitione altorius ab alterio, accedere quidem ab uno
latere ecclesiae, recedere autem ab alterio, iubeant. Accensis deinde
in altari, si forte extra missam peragenda erit communio, caereis,
ac ubi id facultates ecclesiae permittunt, etiam intortiis, factaque
confessione generali sive a populo praeloquente parocho nativa eo-
rum lingua, sive a clerico nomine omnium — latina, conversus ad
populum parochus dicat orationes: Misereatur etc. Indulgentiam etc.
Deinde positis pro numero communicantium, non quidem in patina,
nisi pauci sint admodum, propter deiectionis vento, insufflatione,
aut motu aliquo incauto, periculum, sed in calice consecrato, pi-
xideque gestatoria, ad hunc usum comparata, pluribus, vel paucio-
ribus hostiis, unamque illarum summis dextrae digitis super vascu-
lum tenens et ad communicaturos versus dicat: ecee agnus Dei,
ecce qui tollit peccata mundi. Deinde, subsequente verba eius populo
repetat ter: Domine, поп sum dignus, ut intres sub tectum meum,
sed tantum die verbo, et sanabitur anima mea\ singulisque singu-
las particulas porrigens proferat haec verba: Corpus et Sanguis
Domini nostri Jesu Christi, profidat Ubi in vitam aeternam. Amen.

Recedenti ab altari populo propinetur a clerids pro ablutione
vinum, si tenues reditus ecclesiae fuerint, aqua dilutum, in argen-
teo vel stanneo calice, non consecrato tamen, mundumque et niti-
dum mantile pro abstergendo ore offertur. Moneantur denique
fideles ne post susceptam Eucharistiam commessationibus atque
conviviis indulgeant; sed modica refectione contenti, totum ilium
diom visitandis ecclesiis divinoquo hoc beneficio recolendo im-
pendant.

Quando voro infirmi procurandi hoc sacramento erunt, defe-
ratur ad illos quam honorificentissimė a Sacerdote, superpeliceo et
stola induto in vasculo decenti ot volato subque umbello, ubi id
commode fieri potest, praocondentibus ministris ecclesiae itidem su-
perpelliceatis cum voxillis, facibus ceroisvo accensis et tintinnabulo:
hymnosque, aut antiphonas convienentes huic sacramento, canonti-
bus ac populo soquente, qui ut frequens et devotus comitari as-
suoscat, moneantur sodulo in concionibus, ac praesertim sicubi con-
fraternitates laicorum pietati huic destinatae habentur, ut iilam
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assidue exerceant. Et si quidem aegrotus non longe abfuerit,
portentur ad minimum duae particulae, quarum una in pixide, re-
deunte ad ecclesiam presbytero maneat, ne inane vosculum ado-
retur ab obviis, qui, si forte tune curru aut equo vehentur, desi-
lire subito procidereque in genua, et sic flexi persistere, donee Do-
minus et Deus illorum transeat, docentur. Quodsi remotius a villa,
Yel oppido, ac proinde equitem oporteat ire presbyterum; tune
omisso dicto apparatu, unicaque hostia in perulam, auro, aut seri-
co textam, quae ex collo illius cum nollula tinniente pendeat, assumta,
proficiscatur lento et modesto gradu; ubi tamen ad locum perve-
nerit, superpelliceum et stolam omnino adhibeat ministratoque Sa-
cramento, sine sonitu Campanulae atque occulta perula revertea-
tur. Monendi sunt autem ii, qui parochum de infirmo, hoc yiaticum
exposcente, certiorem reddent, ut cubiculum eius purgari a sordibus
et profana inde omnia amoveri, mensam item, in qua super corpo-
rali Sacramentum collocetur, munda atque nitida mappa sterni po-
nique in ea caereos accensos et imagines sacras, aut saltem cru-
cem cum vasculis aquae benedictae et vini pro ablutione, ante sa-
cerdotis adventum curent.

Callocato, ut supra Sacramento, si ob distantiam loci, vel in-
stans mortis periculum, una eademque opera audienda aegroti fue-
rit confessio, primum id sacerdos, excedere omnibus cucibulo atque
foris orare iussis, praestet; deinde sacram ei communionem exhibeat.
Porro alias semper, quando vicinitas loci, nee adeo afflicta infirmi
valetudo, patitur, aditum prius hoc nomine, audiat et praeparet tunc-
que demum ad cum divinam Synaxim ferat. Ad neminem autem
deferatur, qui earn revera percepturus non est; quod si interea
dum defertur, aegritudo infirmi ita invalescat, vel ei non possit
tuto ministrari, tune posita presbyter super mensam pixide iramore-
ter paululum, prostratusque genibus, una cum aliis, qui aderunt,
Deum supplex oret, deinde consolato salubriter pro tempore aegroto,
videndam si id oportet, atque adorandam eidem Eucharistiam exhi-
beat, aut saltem recessurus inclusa in vasculo benedicat. Potest au-
tem, imo debet Sacramentura hoc ministrari aegrotis tam valde et
repente vi morbi oppressis, ut periculum sit ne sine viatico decedant;
quandoque etiam noctu, postquo sumptum ab eis cibum, si nihil
aliud obstet.

Denique monendi sunt magistratus, ne mulctandos capite mori
sine sacra Communione permittant: communicaturosque huiusmodi
exsolutos vinculis educi ox carcere in liberiorom ac decentiorom
locum pro reverontia tanti Sacramenti faciant, nee quemquam eo
dio, quo Eucharistiam, sumpsit, supplicio affici patiantur.

Da sacrificio Missae. Quia vero eadem divina Synaxis non
sacramenti tantum atque alimonti coelestis fidelium, sod otiam iugis,
Christo ita ordinante, veraoquo propitiatorii pro vivis etdofunctis,
Sacrificii, yim ac nomen obtinet; providoant etiam, atque otiam, Sa-
cerdotes Domini, ut quam sanctam, augustam et tremendam Ho-
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stiam hanc esse sciunt, tam pie et sancte comparatis animis, loco-
qire, tempore et modo, convenientibus ad oblationem illius ac-
cedant.

Et inprimis nemo in privatis aedibus, extra ecclesiam, vel
oratoria, ad hunc ipsum usum deputata probataque ab Ordinario,
quin et in ecclesia, non consecrata, interdicta, profanata effusione
violenta sanguinis, vel seminis humani voluntaria, haereticorumve,
aut excommunicatorum sepulturis, vel alias quomodolibet polluta,
sine licentia Ordinarii, aut interdicti, profanationis, pollutionis, exe-
crationisve huiusmodi relaxatione, celebrare audeat, Nemo item
ante auroram, vel post meridiem pluriesve in die, Natali duntaxat
Salvatoris excepto, in quo licite tres Missas celebrare quilibet sa-
cerdos potest, primam quidem media nocte, secundam in aurora,
tertiam interdiu, vel omnes tres simul post auroram, hora compe-
tente, ablutione tamen usque ad ultimam reiecta. Sed et missa Bo-
rate, quam vocant, decantari solita in hac provincia per totum ad-
ventum nunquam ante auroram cantetur, legaturve. Nulius praeter-
ea excommunicatus, interdictus, vel suspensus ab ordinum exer-
citio publiceve et notorie criminosus, nisi quem postea vitae mo-
rum honestas commendet; nulius item vagus, peregrinus ignotus-
que sine testimonio Ordinationis et conversationis suae ad celebra-
tionem missae admittatur. Nemo denique nisi ieiunus, ut supra,
dormitione sive digestione praehabitis recitatisque horis canonicis,
saltem matutino et laudibus, confessione item Sacramentali, si sibi
sit conscius peccati mortalis et copiam confessoris habeat, prae-
missa; aut saltem contritus firmumque propositum confitendi, quam
primum confessorem nactus fuorit, habens, sacrum missae officium
celebrare audeat. Recollecto deinde a profanis animo, atque in se-
dula misterii huius cogitationo defixo, statuat ipse secum conse-
crare ot offere sacrificium pro qua tune re, vel persona tenebitur
ex officio, aut alias ipsi placuerit; praescriptasque in Missali preces,
sive accesum ut vocant, pie ac devote recitet; missam dicendam
reperiat et singulas eius partes notet, ne tune demum quaerendis
illis immoretur, cum iam ad altare fuerit; ad quod non accedat,
nisi infra scripta haec adsint.

Primo. Altare ipsum consecratum, aut saltem portatile inte-
grum vel non enormiter laesum, neque violatuni, tantae latitudinis
ut calicem et hostiam capiat. Mappae ad minus tres mundae et
quae totum altare tegant. Antepedium decens. Ampullae cum vino
ot aqua. Vinum autem defecatum, merum, non acidum, neque alias
quomodolibet corruptum. Hostia tritica, pura Candida, illaesa, me-
diocriter subtilis et recens. Calix cum patina torsus nitidusquo,
non fractus, nee aereus, ox auricfialco, sed argenteus, ab intra
saltem deauratus. Vestes itidem non sordidae nee lacerae. Corpo-
ralia, pallae et purificatoria bene lota. Universa antea haec con-
secrata ritu Bolemni ot benedicta, postremo accodantur caerei crux-
bue in medio altaris statuatur. Tumdemum vestibus decentor vul-
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uque et habitu totius corporis ad devotionem composito accedat ad
altare Domini sacerdos, dicatque et faciat omnia iuxta praescrip»
tum missalis nihil omnino addens, mutans, minuensque, neque fi-
dens memoriae, sed lecta in libro, secretiora quidem submisse, re-
liqua autem clare et distincte pronuntians. Non sit autem nimium
morosus neque celer, sed adhibeat iudicium, servet mediocritatem;
gestus omnes graviter, genuflexiones profunde faciat, caveatque,
ne in devotione sanctissimi Sacramenti Hostiam, vel calicem, retro
caput declinet; sed rectum utrumque elevet fixosque in ilia oculos
habeat. Illiberales etiaru illae, ostiatim a pauperibus presbyteris,
pro celebrandis novis missis, aut apparandis potius illarum convi-
viis, solitae fieri eleemosynarum petitiones, vel scandalosae statu-
que et ordine sacerdotali indignae, quin et convivia ipsa laute ni-
mis, ac instar nuptiarum consueta tune instrui, aliique similes abu-
sus tollantur.

Dum cantata missa habetur, videant cantores, ut concinne,
distincte, ac nonnisi propria temporis cuiusque canant. In votivis
autem prosas cani antiquitus solitas, praeter eas, quae ad calcem
Gradualis Cracoviae recens impressi habentur, non decantentj
Kyrie eleison: Et in terra: Sandus, aliaque his similia, alieno
a missali textu ne infarciant, choralique potius, quam symphoniaco
cantu, si huic, vel numero, vel arte, sunt impares, psallant. Sed
et fideles moneantur, ut devote, reverenter et attente assistant
divinis mysteriis. Et inprimis ne statim post elevationem sanctis-
simi Sacramenti, non expectata, ut plurimi faciunt, communione, ex-
qua praecipue auditae missae fructus capi debet, anteque bene-
dictionem a sacerdote datam discendant; sed ad finem usque per-
severent; alioqui praeterquam quod spirituali se participatione
Sacramenti huius privant, praecepto quoque ecclesiae, de audienda
integre festivis diebus missa, non satisfaciant. Consuetudo etiam
ilia laudabilis deferendi oblationes ad altare, adorandae et oscu-
landae sanctae crucis, sicut retinenda merito atque comendanda
est fidelibus: ita ut quam minimo eorum tumultu ас perturbatione
fiat, praesertim post peractam in missa consecrationem; cum atten-
tissimos omnes esso decot, provideant parochi.

De processione cum Sanctissimo Sacramento. Sanctissime insti-
tutum ost ab Ecclesia, ut singulis annis in peculiari Corporis Chri-
sti festo celeberrima toto orbe instituatur processio, in qua prae-
celsum hoc et venerabile Sacramentum reverenter et honorifice,
per vias et loca publica, circumferatur; cum ad representandum
gloriosum Salvatoris nostri de morto triumphum, tum ad confunden-
dam haereticorum perfidiara, quae proinde celebritas, ut quam pi-
issimo et ordinatissime poragatur, dent operam parochl aliiquo, ad
quorum id munus ot officium spectat.

Et inprimis in dominica solemnitatem hanc proximo praoce-
dente exhortentur populum, ut ieiunare, confitori, comtuunicare, ac
non eolum dictam processionem comitari, sed omnibus etiam divi-
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nis officiis, tam ipso solemnitatis die, quam per totam octavam in-
teresse, studeant. Quod ut libentius, atque ardentius faciant fideles,
concessas hoc nomine a Romanis pontificibus indulgentias promul-
gent. Quisquis enim pridie festi huius vere poenitens et confessus
ieiunaverit, vel in ipso festo sacram communionem sumpserit, pro-
cessionemque dictam prosecutus fuerit, matutino, aut sacro missae
officio primisve, ac secundis vesperis interfuerit; pro qualibet de-
votione huiusmodi ducentorum, qui vero eadem die Primae, Ter-
tiae, Sextae, Nonae, completorio adfuerit, pro singulis pariter ho-
ris octoginta, qui denique infra octavam Vespertina, Matutina so-
lemnium missarum et horarum frequentaverit officia, ducentorum
dierum indulgentiam singulis eiusdem octavae diebus apostolica
largitione consequetur.

In ipso porro solemnitatis die ubicunque piures habentur ec-
clesiae, suis missis et processionibus circa eas factis atque Eucha-
ristia ex altari in sacristiam delata, ad metropolitanam, cathedra-
lem, vel collegiatam celebrem, si quae adest, alias ad parochialem
ecclesiam, modo et ordine, Cracoviae nuper, iuxta consuetudinem
sanctae Romanae Ecclesiae, quae omnium ecclesiarum mater est et
magistra, instituto; ad deducendum iterum Sanctissimum Sacra-
mentum processionaliter cum vexillis et crucibus, Regulares qui-
dem habitu ordinis quisque sui, clerici minores superpelliceis; sub-
diaconi et diaconi dalmaticis, presbyteri casulis pretiosioribus in-
duti, habentesque singuli caereos in manibus, quos in processione
accendant, ac singulos ordines, sacerdote superpelliceo, stola et plu-
viali amicto, qui crucem ante sacras reliquias deferat, subsquente,
hora a praelato primariae ecclesiae illis assignanda, conveniant.
Ubi etiam confraternitates saecularium et societates opificum, cum
facibus, vel caereis tempestive adsint. Egrediente a4 dicta eccle-
sia processione et ad illam revertente, omnes eius campanae pul-
sentur reliquarum autem ecclesiarum tune, cum per vicina illis lo-
ca processio transibit. Atque primo quidem loco sodalitia laico-
rum praecedant, hos sequantur pueri, seu scholares, lineis induti,
non calices tamen sacros, ut magno et periculoso abusu fieri solet,
sod candelas accensas, aut insignia passionis Domini portantes; su-
binde Regulares loco et ordine quique suo; hos musica et clerus
saecularis, cum inferiorum, si quae adsint, tum principalis eccle-
siae; ac demum sacerdos cum ministris, Sacrosanctam Eucharistiam
In tabernaculo ostensorio argenteo, subque baldachino, deferendo
ab honoratioribus loci illius personis, magna devotione, atque fl-
xis in illam continue oculis gestans. Sed et alii omnes modeste ac
«iovote intor eunduin se gcrent, neque colloquantur invicem, aut
curiose hinc indo aspiciant; sed orationibus et meditationibus piis
vacent; psalraosquo, antiphonas, vel hymnos psallant recitentve.

Constituantur etiam duo, aut piures, pro eo ac frequens pro-
cessio fuerit, directores illius, viri maturi et graves, c u m baculis
rubeia, ad hunc usum faciendis; qui progredientes ordinent, diri-
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gant, et ubi opus fuerit, iubeant subistere, arceantque populum, ne
immiscens se clero filum et ordinem processionis perturbet, sed ut
omnes a tergo Sacramenti sequantur, primo quidem mares, poste-
rius foeminae, utrique cum luminibus accensis. Viae publicae, per
quas transeundum erit, mundentur ornenturque, nulla tamen in eis
signa, aut imagines profanae exponantur; nulla exhibeantur specta-
cula, vel representationes, quae oculos et animos transeuntium
a sancta mysterii huius cogitatione avertant. Altaria quoque pro
stationibus paranda stragulis cubilium conopaeis et caeteris huius-
modi, ad alios, quam ad sacros usus destinatis, non ornentur, omnia-
que circa ilia modo et ordine, in libro agendorum praescripto, fiant.

Postremo finita et reducta ad eandem ecclesiam processione, om-
nes tam clerici, quam laici, eodem ordine, quo venerant, revertan-
tur ad suas ecclesias, quae et ipsae pariter, ubi id commode fieri
potest, praeter processiones quotidie circa ecclesiam obiri con-
svetas, unam solemniorem caeteris, Dominica infra octavam, vel in
ipsa octava, per adiacentes sibi vicos, cum populo suo instituant.
Denique in pagis et oppidis, ubi una est tantum ecclesia per no-
biliorem atque planiorem earum partem, non tamen per campos,
aut agros, quam decentissime, iuxta supra scripta . haec eadem
processio fiat.

De Matrimonio. Accessuri fideles . ad magnum Matrimonil
Sacramentum meminerint se esse filios Sanctorum et rem Sanctam
tractare; ac proinde non sicut equus et mulus, aut gentes, quae
Deum ignorant, sed ut Sanctos decet, cum timore Domini iugum
hunc subeant gerantque. Et in primis non alio fine, quam propter
quern divinitus institutum est, ad illud accedant: ob procreationem
videlicet ac educatlonem prolis ad gloriam Dei individuamque vi-
tae et adversorum iuxta atque prosperorum omnium societatem ot
communionem inter se colendam. Debent autem iniri matrimonia
libero et mutuo contrahentium concensu. Quodsi Domini, aut ma-
gistratus, sub quorum iurisdictione contracturi degunt eos quovis
modo coegerint ad contrahendum; poenam anathematis, a sacro
Tridentino concilio propositam (Ses. 24 de ref. c. 9), ipso facto
incurrunt. Sed etsi quis mulierem rapuerit, praeterquam quod ipse
et complices eius excommunicati sunt ipso iure, matrimonium
etiam inter illos non potest consistere, quamdiu rapta in raptoris
potestate manserit; si tamen separata a raptore inque tuto et liboro
loco constituta in matrimonium eius consentiat, earn raptor in
uxorem habobit. Consanguine! quoque et affines, vel cognationo
spirituali coniuncti non admittendi sunt ad matrimonium in gra-
dibus a iure prohibits, nisi dispensationem a Sede apostolica ob-
tineant et probent. Ac cognatio quidem tam consanguinitatis, quam
affinitatis Jegitimae, ad quartum usque gradum, affinitas autem
ex fornicatione contracta ad secuiidum inclusive impodit illud ot
dirimit: idomquo oporatur cognatio spiritualis ex baptismo et con-
firmatione Inter cortas personas provenions, de qua supra.
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Quo mėlius autem innotescat parocho, an haec, vel alia, hu-
iusmodi contrahendum matrimonium non impediant; nullos copu-
lare audeat, sub poena arbitrio Loci ordinarii infiigenda, absque
trina, in tribus continue Dominicis, vel festis, ad populum celebri-
bus, publice intra Missarum solemnia, denuntiatione praemissa; nisi
forte vel post matrimonium differendas, Loci Ordinarius ex ratio-
nabili aliqua causa, (vel) remittendas huiusmodi denunciationes censu-
erit, quaemadmodum Trident. Concilii decreto provide statuitur. (Ses.
24 de ref. c. 1). Tanto vero minus praesumat coniungere vagos et ig-
notos homines, nisi diligenti inquisitione de statu illorum, ot an
fidem aliis non dederint, facta; facultateque ab Ordinario Loci, vel
officio eius, praestandi id, obtenta; neque item alienae parochiae
incolas, nisi licentia proprii eorundem parochi et de factis ab eo
bannis, nee reperto tamen ullo impedimento, attestatione praehabita;
alias si quis secus alterius parochiae sponsos copulare matrimonio,
aut benedicere ausus fuerit, ipso iure tarn diu suspensus manebit,
donee ab Ordinario parochi illius, qui matrimonio interesse debe-
bat, seu a quo benedictio suscipienda erat, sicut decreto Triden-
tini Concilii cautum est, (Ses. 24 de ref. с 1), absolvatur.

Sed etsi quod aliud praeterea impendimenti genus a sacris
canonibus sancitum occurrerit parochis, admoneant ea de re et ra-
pellant volentes contrahere, vel si, an revera impediat, dubitent,
suspendant tantisper, donee consilium atque sententiam peritiorum
sacerdotum exquirant. Persuadeant autem sponsis, ut antequam
contrahant, vel triduo saltem, ante consummationem matrimonii,
quo uberiorem gratiam et benedictionem Domini recipiant, expur-
gatis per confessionem animis, pieet devote, ad Sanctissimum Eucha-
ristiae Sacramentum accedant. Meminerint contrahentes sponsalia per
verba de praesenti, id est matrimonium ipsum, nullum esse, nisi obser-
vata fuerit forma a Tridentino concilio praescripta (super ibid.), Id est
parocho et testibus saltem duobus adhibitis. Denique peractis om-
nibus iis, quae de ritu et administratione sacramenti huis fuse in
libro agendorum tractantur, notet diligenter parochus nomina et
locum contracti matrimonii in destinato ad id libro in hunc mo-
dum: Anno, Monse, die etc. Ego N. plebanus, vel vicarius eccle-
siae parochialis N. Matrimonium inter N. et N. contractual con-
firmavi in eadem ecclesia, vel alibi; praesentibus N. et N. et aliis
multis de populo, praemissis solitis denuntiationibus.

De Extrema Unctione. Quo periculosius venenatus ille serpens
insidiatur calcaneo hominum, saoviusque quam alias unquam in
extremo agone positos aggreditur, eo diligentiores sint parochi in
suppeditando eis ultimo praesidio Extremaque Unctione tempestive,
post alia Sacramonta, dum integris adhuc sunt sensibus, ministranda.
Si quern tamen illorum, vel violentia morbi, vel repentinus
aliquis casus ita oppresserit, ut sensu et ratione penitus destituatur
confiterique proptorea et communicare non valeat, ungendus erit
nihilominus; praesertim si, dum adhuc usum rationis haberet, sig-
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nificationem pii animi praesetulit, confessusque in proximo pas-
chate, Eucbaristiam percepit. Ac siquidem inter ungendum expi-
ret, omittatur ulterior unctio; si vero non constet, vivusne sit an
mortuus, terminetur adhibita hac cautioner Si es vivus, per istam
unctionem indulgeat tibi etc. Quodsi infirmus compos sit rationis
et audiat, quae ei dicuntur, consoletur eum praeterea parochus,
suadeatque, ut aegritudinem illam patienter ferat, deponat curam
terrenarum rerum, coelestia cogitet, mortem ne timeat, quin potius
bono et alacri sit animo, misericordiam Dei speret evocarique ex
hac valle lacrymarum ad aeternam felicitatem gaudeat. Oret item
et ipse pro eo, et alios, qui aderunt, ut orent, admoneat; sique il-
ium animum agere perspexerit, ne discedat; sed praesto sit agoni-
zanti, cum omni charitate, commendetque Deo animam ipsius, ora-
tionibus solitis et maximo quo poterit pietatis christianae affectu.
Porro in una eademque aegritudine semel tantum ungatur infir-
mus, idque in extremis: qui si convalescat, repetatur unctio quoties
in simile vitae discrimen inciderit. Caetera, quae hue spectant, ex
Hbro agendorum petant parochi.

De Sacramentalibus Caeremonialibusque et abusu illorum
tollendo. Quam pium est ac utile Sacramentalibus et Caeremoniali-
bus ecclesiae religiose uti; tam sacrilegum aliter ilia, vel alio, quam
quo et qualiter institutą sunt, adhibere. Moneantur proinde fideles
a parochis, ut sale, aqua, vino, avena, auro myrrha, thure, cande-
lis, palmis, igni, cibo, potu et herbis benedicendis, pro tempore,
iuxta vel institutum ecclesiae, vel consuetudinem provinciae huius
laudabilem, non superstitiose, nee ad maleficia, ut aliqui faciunt;
sed pie sancteque, ad propulsandas artes satanicas, animique et
corporis sanitatem benedictione Domini tuendam, utantur; et im-
primis ad offerenda ilia sacerdotibus, vel recipienda ab eis mo-
deste, ordinate sineque strepitu et tumultu accedant. Puerperas
fornicarias non inducant parochi in templum, ne crimem earum
videatur probare ecclesia; sed si publice peccaverunt, publice poe-
niteant; si occulte, occulte etiam absolvantur.

Caeremonialia quoque tain parochi, quam populus, nonnisi ap-
probata et permissa ab ordinariis usurpent. Porro circuitus, seu
processiones circa fontem baptisinalem in triduo paschatis fieri
consuetas, excepto Sabbato sancto circa benedictionem aquae, ne fa-
ciant; eodemque tempore madefactionibus aliorum petulantibus et
periculosis, gestatione clavarum textarum ex salice, quibus obvios
cedunt, cursationibus per pagos et oppida, quas ovationes vocant,
obequitationibus segėtum oreptionibusque tune ab in vicem sacra-
rum imaginum, quas per campos deforunt ac decertationibus pro
iisdein nonnunquam cruentis, omnino absttneant. Die quoquo As-
consionls Domini simulacra daemonum ex laqueari ecclosiae, sive
undecunquo alias, no deiciant, nequo insolenter ao tumultuose per
publicas vias trahant. In festo etiain sancti Joannes Baptistae du-
cendls circa ignos et arbores choreis non vacent; aliaquo his simi-
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Ha, indigna Christianis, non exerceant. Haec enim vel accepta
sunt ab ethinicis, vel eo diriguntur malitia et fraude diaboli, ut
populum a recolendis redemptions nostrae mysteriis cultuque et
observantia utili festorum ad nugas et ludicra avertant.

De visitatione parochiarum. Quia plurimum ad bonum regi-
men refert, praeter providentiam mentis, corporis etiam sensus ad-
hibere et cuncta praesenti lustrare intuitu; non contenti publice et
in ecclesia saluti suorum inservire parochi, privatim etiam domi,
statum, vitam et mores cuiuscunque cognoscere studeant, habeant-
que descriptam in libro totam suam parochiam, in quo appareat,
quot et quas parochia ilia villas, villa domos, domus animas, com
prehendat. Quae quidem descriptio fiebat antiquitus Kalendis Ja-
nuarii, unde nunc fortasse Kalendas vocamus, vel initio Quadrage-
simae. His ergo temporibus, vel quando eis commodius videbitur,
per se, vel vicarios suos ad pietatem, non ad quaestum, nee quae-
rentes, quae sua sunt, sed quae Jesu Christi, domos singulorum
visitent ingressique iuxta praeceptum Domini dicant: Pax huic do-
mui, vel alia quapiam ex multis, quae in epistola divi Pauli per-
pulchrae habentur, benedictionis forma utantur.

Convocata deinde tota domo instruant eos de necessariis ad
salutem et an sciant munire se signo sanctae Crucis, Orationem
Dominicam, Salutationem Angelicam, Symbolum Apostolorum, De-
calogi et Ecclesiaa pracepta, examinent; deque vita, moribus, occu-
pationibus, studiis et necessitatlbus singulorum inquirant. Ac siqui-
dem aliquos ebriosos, periuros, fures, foeneratores, fornicarios
adulteros, homicidas, blasphemos, festorum violatores, maleflciis et
incantationibus deditos, aut quovis alio peccati aut eriminis genere
obstrictos repererint, prinium eos charitate atque lenitate verbo-
rum, qua maxima poterunt inter se et ipsos solos corripiant; de-
inde, si nihil profecerint, unum atque alterum, viros probos et pru-
dentes, peccatoribus familiares adhibeant; quod si ne tum quidem
resipuerint, nomina et excessus illorum ad Ordinarium loci, vel vi-
sitatores eius, deferant.

Exhortentur deinde, pro aetate et conditione quemque sua;
senes, ut sobrii sint, pudici, prudentes, sani in fide et patientia;
anus in habitu sancto, non criminatrices; nee ebrietati, praestigiis
lenociisque deditae. Viduas, ne circumeant vicos otiosae, curiosae,
verbosae, loquentes, quae non oportet; sed ut regant domos suas,
filiis et nepotibus bene praesint mutuamque vicem parentibus red-
dant. Maritos, ut diligant uxores suas, sicut Christus dilexit eccle-
aiam, filios ad iracundiam ne provocent, sed provideant: qui enim
suorum et maxima domesticorum curam non habet, fidem negavit
e t infideli est doterior. Uxores, ut viros suos ament subditaeque
sint illig, castas, et sobrias so praestent, curam domus habeant et
no secum infantes, propter suffocationis periculum, noctu in lectis
locent. Pilios, ut obediant parentibus; servos et subditos, ut mini-
strent dominis suis in simplicitate cordis, sicut Christo, non ad
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oculum inservientes, nee fraudantes, sed fidem bonam ostendentes,
placentesque in omnibus. Dominos, ut remittant minas, scientes,
quia utrorumque Dominus est in coelis et personarum acceptio non
est apud Deum. Postremo si ibi sint aliqui pupilli, virgines, men-
dici, infirmi, aliaeve miserabiles personae, quae, tarn spiritual],
quam corporali ope indigeant, consolentur eos, ineantque ratio-
nem, qua illorum orbitati, pudicitiae, egestati, valetudini, consula-
tur; tum demum postquam seminaverint spiritualia, non erit mag-
num, si corporalia metant, strenasque quas vocant, vel porrectio-
nes, ab offerentibus ultro accipiant. Dominus enim Jesus ordina-
vit iis, qui Evangelium aununciant, de Evangelio vivere.

De cura et administratione Hospitalium. Magnus census est
pauperum, fidelium charitas, et diligens atque ordinata hospitalium
administratio, quae cum pastoralis non postrema sit pars officii,
dent operam parochi et non solum ipsi ex frugalitate et parsimo-
nia sua necessitatibus illorum subveniant, sed et alios, quibus forte
cura earum incumbit, ad explendum sedulo officium suum indu-
cant. Et imprimis, ubi perpetui ex statuto, privilegio, vel funda-
tione, non habentur hospitalium administratores, viris probis, pro-
vidis, industries, non tamen id ambientibus, vel debito aliquo ho-
spitali obstrictis, permutandis quolibet triennio, provinciam hanc
demandari curent, qui inventarium rerum omnium conficere, exhi-
bereque Ordinario loci, vel visitatoribus eius, sed et rationem ac-
ceptorum datorumque, reddere quotannis tenebuntur. Provideant
autem ne mendici, qui vel opera victutn possunt sibi quaerere, vel
habent alias undo vivant, recipiantur ad hospitalia, praetextuque
eleemosynae inertia otiosorum hominum foveatur; sed confocti tan-
tum morbo, vel aetate, mutilive et ad laborem minime idonei, ac
prasertim incolae loci illius, admittantur. Vagi autem et validi, si
laborare noluerint, prohibeantur a parochis mendicare apud eccle-
sias et a magistratu saeculari a villis et oppidis expellantur.

Porro in quolibet hospitali cubicula atque hypocausta virorum
distincta sint a foeminis, neque unquam versari simul permittan-
tur. Si qui item alios contagioso morbo aliquo possent inficere, se-
paratim a coetu et contubernio reliquorum maneant. Neque inte-
rim dum corpora illorum curantur, negligantur animi, saepeque
a parocho, vel proprio sacerdote informentur ad patientiam et de
necessariis ad salutem doceantur. Orationl etiam vacent assidue,
atque semel saltern in quolibet mense ad sacram Synaxim confessi
accedant. Moneantur denique fideles, ut praeter quotidianas eleo-
mosynas, quas vel sedentibus ad ianuam ecclesiae mendicls di-
stribuunt, vel collectori ad id deputato in arculam pixidemve soratas
intratas imponunt; liberaliores intordum mittere, per suos, aut ipsi
doferre visitareque hospitalia et ibidem pauperibus, aut Christo
potius in illis, servire assuescant; quibus eleemosynis cum annuo,
si qui est, proventu coniunctis victus inde et aniictus pauperum,
loctisternia, medicinas et aliae necessitates procurent.
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Quo autem maturius et maiori ordine ista peragantur elabo-
rent,parochi, ut consules, vel alii locorum magistratus cum admi-
nistratore sive praeposito hospitalis parochisve etiam ipsis, semel
saltern in mense, vel saepius, prout necessitas postulabit diebus
festis in loco ad id destinato, conveniant acturi de rebus ad rec-
tum regimen hospitalis pertinentibus, sique aliqua occurent pro
tempore, quae consilio, subsidio, vel opera indigere existimave-
rint, in medium afferant, consultent, atque opportuna adhibeant re-
media et imprimis provideant, ne in dispensandis oleemosynis, aut
proventibus hospitalis, defraudentur viscera Christi.

De vita et honestate Clericorum.. Unus aedificans et alius
destruens, quid prodest? Cum igitur parochi et alii, quibuscunque
cura animarum incumbit, non tam saepe doctrina atque accurato
officii sui exercitio in ressurectionem, quam vita corrupta et malo
exemplo positi sint in ruinam multorum; caveant, ne quod phari-
saeis exprobravit Dominus: dicunt et non faciunt, voxque quidem
illorum, vox sit Jacob, sed manus, manus Esau; quin potius in om-
nibus exhibeant seipsos, sicut Dei ministros, nemini dantes ullam
offensionem, ne vituperetur ministerium nostrum et nomen Dei,
propter illos blasphemetur. Ac inprimis, ut ex habitu etiam corpo-
ris externo interior compositio mentis animique illorum appareat,
coronam seu tonsuram in vertice capitis suo quisque ordini con-
gruentem, deferant; barbam prolixe non nutriant, praecidique fa-
ciant frequenter superioris labri lanuginem, praesertim sacerdotes,
ob irreverentiam Sacrosancti Sanguinis evitandam, capillos non
calamistrent, nee eminentiores supra frontem gerant. Vestitu utan-
tur nigro, talari, modesto, non sordido tamen, ae pro conditione
quisque sua. Annulos sub et amissione eorundem, et alia iuxta va-
lorem illorum, pecuniaria poena distribuenda in pauperes, non ge-
stent, nisi praelati, aut quibus hoc competit ex officio, dignitate,
gradu vel privilegio speciali. Horas canonicas singulis, diebus, tem-
pestive, integre, attente et devote recitent ex Breviario Romano,
iuxta rubricam dioecesis; ad cuius praescriptum etiam reliqua omnia
divina officia dirigant. Denique in suo quilibet officio, ac ordine,
Deo, ecclesiae et populo, diligenter serviant, otiumque imprimis,
quod multa docuit mala, imo omnium malorum est seminarium,
cane peius oderint et angue; ac proinde quicquid illis ab oratione,
ecclesiao cultu, sacris officiis, cura animarum, reique etiam fami-
laris necessaria inspectiono temporis supererit, totum id lectioni et
weditationi sacrarum litterarum tribuant, quo potentiores sint ex-
hortari in doctrina sana et eos, qui contradicunt arguere. Vitam
deinde domt pie, casto, sobrie instituant. Et imprimis supellecti-
lem domesticam non pomposam, neque exquisitam, mundam tamen
et decentem habeant; quaequo, ut a vanitato et suporfluitate omni
absit, Ha dlgnitati et statui vocatorum in sortem Domini maximo
conveniat. Pamiliam quoque alant non superfluam, nee discolam,
sed bene, ao laudabiliter moratam et quae in vestitu, cultu et om-
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nibus actionibus honestatem praeseferat, sicut decet ministros
ministrorum Dei.

Accubituri mensae benedicant et post earn gratias agant,
lectionemque sacram, si qui legat non desit, comestioni adhibeant;
gulae et ebrietati nee ipsi indulgeant, nee hospites, si quos apud
se habebunt, ad earn invitent, sed temperantiam et frugalitatem
colant in omnibus, colereque' alios mensa sua doceant. Ex altera
autem parte avaritiam, quae est idolorum servitus, fugiant servi
Dei caveantque, ne proventus ecclesiasticos, qui post provisas
competenter ipsorum necessitates, ornamentis ecclesiae pauperum-
que eleemosynis debentur, pro ditandis consanguineis coacervent,
vel surripiendas alienis, abusuris labore illorum, relinquant. Simo-
niae item et usurae, filiarum rabiosae huius cupiditatis, abominen-
tur turpitudinem et gravissimas poenas perhorrescant. Ante om-
nia vero indignam, quae etiam non nominetur in baiulis Christ),
libidinem, suspicionemque ac occasionem eius omnem vitent; neque
concubinas, aut alias suspectas mulieres praesertim iuvenes, vel
in quarum obsequio, aut familiaritate iuniores versantur, domi
suae tenere, vel extra fovere ullamve cum eis consuetudinem ha-
bere audeant; sub poenis a concilio Tridentino (ses. 25 de ref. с 15), et
constitutionibus provincialibus, expressis. Licitum tamen erit sacerdoti-
bus morbo, vel aetate, affectis provectas iam annis et moribus foeminas
habere pro honesto servitio, dummodo de turpi consuetudine secum su-
specti antea non fuerint et in seperatis ab invicem cubiculis maneant.

Curent praeterea, ut testimonium habeant bonum etiam ab
his, qui foris sunt, sicque inter homines versentur, ne in oppro-
brium incidant et laqueum diaboli, sed cum Apostolo bonus odor
sint Christi. Et ideo tabernas comparandi (compotandi)? gratia
non adeant, comessationes et convivia saecularium etiam rogati,
praesertim ubi foeminae adsunt, non frequentent, profanis specta-
culis, choreis, lusu aleae et chartarum omnino abstineant, aves
et canes venaticos non alant, nee venationibus clamorosis utan-
tur. Non sint etiam iracundi, maledici, aut percussores, quin nee
arma ulla offensiva deferant, vel deferri post se a famulis fa-
ciant, nisi quando sunt in itinere. Non arent simul bove et asino,
neque militantes Deo implicent se saecularibus negotiis, mercatu-
ram proxeneticam, tabernariam et alias indignas statu suo perse-
quendi lucri artes non exerceant; oeconomias seu arendationes,
apud saeculares praesertim non subeant; negotia laicorum et tute-
telas non gerant, neque causas in foro saeculari advocent, nisi
forte suas et ecclesiarum suarum, propinquorumque, aut miserabi-
lium personarum. Pideiussionos, excepta ecclesiae necessitate, non
faciant: clericos ad iudicem saecularem, ommisso proprio pontifice,
non portrahant, neque citent, sub poena depositionis et amlssionis
causae. Judiciis capitalibus non interslnt, quin nee speetaculis sup-
pliciorum, nisi confortandi puniondos gratia: magnatis saecularibus
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et multominus foeminis pro capellanis, aut sacrificiis, non inservi-
ant sine scitu et expressa licentia Ordinarii in scriptis obtenta.

In sermone sint parci, graves, modesti, prudentes, non morda-
ces, osores seminantesve inter fratres discordias. In actione etiam
omni humiles se, mansuetos, patientes, benignos, cumque opus fu-
erit, fortes et invictos animis, atque zelum Domini zelantes, prae-
stent. Denique ita vitam et mores suos domi forisque componant,
ut habitu, gestu, studiis, sermone et actibus omnibus nihil, nisi
grave, moderatum, ас religione plenum praeseferant, sicque doctri-
na et exemplo luceant hominibus, ut debitam sibi apud eos et or-
dini suo concilient Yenerationem normamque eisdem, ac vivum
exemplar, pie et sancte vivendi, seipsos exhibeant.

De conservations bonorum et Jurium Eedesiasticorum. Diffi-
cile est egentem- bene operari: et ideo dent operam parochi, ut
quoniam praetor sustentationem honestam sui et suorum, fabricam
quoque et ornatum ecclesiae, exercere hospitalitatem, subvenire ino-
pibus aliaque onera beneficiis et officiis suis annexa, quae sumpti-
bus non modicis indigent, sufferre tenentur; iura inprimis, bona et
reditus ecclesiasticos, quae sunt quasi basis, atque seges rerum
agendarum, manu teneant et conservent: iuxtaque iuramentum, quod
instituendi ad beneficia solenne in manibus Ordinariorum praesti-
terunt; non modo non alienent ea ipsi sine speciali et espresso
sanctae Sedis Apostolicae, Ordinariorum et omnium, quorum interest,
assensu, quamvis id evidens ecclesiae videatur suadere utilitas;
sed et alienata ab aliis recuperare contendant. Quin neque locare
eadem bona possint ad breve etiam tempus, anticipata solutione,
vel compensatione faciendarum a locatore meliorationum, ad exitum
usque locationis in praeiudicium successoris, reiecta; haereticisve,
aut illis, qui fundum contiguum ecclosiastico habent, ne fines prop-
terea turbari et subiici litibus contingat. Bona item ecclesiae mo-
bilia, ut ornamentą, cruces et calices dare, aut accipere pignori,
vendereque, aut emere, iura, privilegia, actiones, vel celate eadem
aliunde habitą, aut denegare propriis ecclesiis non audeant, sub
poena excommunicationis et amissione beneficiorum. Decimas mani-
pulares, pensione pecuniaria pro perpetuis temporibus non com-
mutent; praesentes tamon atque separatas a solo, liberum est eis
pro suo arbitrio, cui et quomodo voluerint vendere, dummodo
aestimationem illarum consulto, aut enormiter in dainnum ecclosiae
consequenter futurum, deteriorera non faciant. Si qui autem saecu-
lares perfractis omnium divinarum atque humanarum legum, quae
decimas statuunt, repagulis persolvore easdem recusent, vel ra-
piant; moneantur a parochis, ut tromondum anathematis fulmen, quo
propterea feriuntur exclusionemquo a sacramontis et eclesiastica
sepultura horroant; quin ot illud prophetae veroantur: Bespexistis
ad атрКш; ct ecce factum est minus. Experimur enim quotidie eos,
qui debitam ministris ecclesiae decimam subtrahunt, vix non reli-
quas omnes novom partes perdoro infeliciter, mittereque mercedes

53



— 418 —

in saeculum pertusum, seminare multum et inferre parum, prohi-
bitis super eos in coelis ne dent rorem et terra ne det germen
suum, vel si aliquid pullulare atque excrescere coeperit, urente su-
binde vento, aerugine, vel grandine percuti a Deo, residuumque
erucae locusta, locustae bruchum, bruchi rubiginem comedere. Cum
e contra alibi protestetur Dominus: Inferte отпет decimam in hor-
reum et sit cibus in domo mea, et probate me super hoc, si поп
aperuero vobis cataractas coeli etc. Quae et alia similia inculcare
non negligant parochi.

Iura quoque, privilegia et litteras fundationum ecclesiarum,
quominus fortunis casibus subiaceant et custodiantur securius, fac-
tis et recentis apud se authenticis illorum exemplis, od cathedralis
ecclesiae, vel collegiatae, alicuius vicinioris archivium, unacum de-
scriptione seu registro omnium bonorum fructuumque sui quisque
plebanatus asservanda, deferant, aut actis officii Ordinariorum in-
scribi procurent. Domos item ac praedia ecclesiastica deformata
ruinis, resarciant et recens erecta tueantur quam diligentissime.

De funeribus et suffragiis pro defundis. Ultimum charitatis
officium impendendae populo a parochis funus est atque oratio pro
defunctis. Quamobrem cum primum obiisse aliquem ex iis cogno-
verint, psalmum: Miserere, aut: De profundis, pro anima illius
orent, recordenturque eius in missa, quam primam habebunt. Per-
suadeant autem haeredibus et amicis defunctorum, ne diu cadavera
insepulta teneant, opressos tamen repentino aliquo morbo, aut
casu, ante expletas viginti quatuor horas, vel quam diu de vita
illorum spes aliqua superest, sepulchro ne inferant. Sumptus fune-
rum ut faciant moderatos, expendendaeque potius pauperum fami,
vel sacrificiis pro anima defuncti procurandis, quam erogandis pom-
pose coenotaphiis, aut conviviis laute apparandis studeant.

Exequiarum cantus atque ritus omnes eo modo et ordine fiant,
quibus eos liber Agendorum describit. Sed et conciones funebres
sic instituantur, ut non tam mortuorum celebrentur in iis encomia,
quam vivi ad meditationem mortis et emendationem vitae indu-
cantur. Paces et caerei, tela item, pannus, vel sericum, si qui ditio-
res uti istis vice pallii communis maluerint, ecclesiae illi, in qua
corpus humatur, vel ministris eius, pro consuetudine cedant. De
reliquis autem tempestive cum parocho, vel alio superiore loci, com-
ponent curatoros funeris, ne in ecclesia demum concertationes de
rebus huiusmodi ereptionesve illarum ab invicem indecentes, ac
tumultuariao, fiant. Quarta tamen funeralium, iuxta sacros Canones
et constitutiones Synodi, salva et integra maneat parochiali defun-
cti occlosiae, ubicunque is tandem extra illam, electione otiam sua,
sepeliatur. Porro equos induci, in ecclesiam, vel eos, qui hastas
frangunt, incitato cursu doicere se ex equis, cum magno periculo,
non permittant parochi; possunt tamen haec et similia, praesertim
in funeribus magnatum a peditibus, aut extra ecclesiam, fieri.
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Prohibendi autem et arcendl sunt ab ecclesiastica sepultura,
praeter paganos, iudaeos et haereticos, parvuli abortivi et sine
baptismo mortui, excommunicati maiori excommunicatione, inter-
dicti nominatim, nisi reconcilientur ecclesiae; decedentes item in
torneamento, vel duello, consciscentes mortem sibi ipsis, nisi id ex
amentia, vel contra intentionem sūam fecerint, ut si quis volens
effugere, praecipitet se in fluvium et pereat; iniicientes violentas
manus in personam ecclesiasticam, non confessi et non communi-
cati in paschate, nisi consilio sacerdotis a communione abstineant;
blasphemi in Deum et sanctos, rapientes decimas, usurarii mani-
festi, nisi poeniteant et faciant saltem cautionem de restituendo;
monachus inventus proprietarius, supplicio affectus impoenitens, ac
denique quilibet notorius peccator, in ipso notorio mortali decedens,
nee confessus, aut signum saltem voluntatis confitendi, vel contri-
tionis non exhibens. Nemo tamen ob debitą, aut non solutas obse-
quii operaeve mercedes sepulturam cuiusquatn impedire audeat.

Provideant item parodii, ne pias fidelium voluntates, qui
fundando, aut dotando, ecclesias suffragandi pro se onus ministris
earum lmposuerunt, deperire ulla ratione fraudarive patiantur, nee
perfunctorie, sed diligentissime illud et adimpleant ipsi et vica-
riis suis aliisque adimpleri faciant. Quod si in aliquibus ecclesiis,
vel tam magnus missarum celebrandarum hoc nomine impositus est
numerus, ut omnibus praescriptis diebus celebrari nequeant, vel
adeo tenues pro celebrandis illis assignatae sunt eleemosynae, ut
non facile inveniatur, qui subirę hoc munus velit, significent id
quam primum loci Ordinario, cui in synodo dioecesana licitum erit
de his statuere, quod magis ad honorem et cultum Dei ecclesia-
rumque utilitatem expedire viderit, quaemadmodum statuit Triden-
tinum concilium (Sess. 25 de ref. с 4). Nunquam tamen die Do-
minico, iestove solemn! praecepto ab ecclesia, aut consuetudine
publica privatave recepto, etiamsi fortasse in ilia inciderent, pera-
gantur anniversaria, aut missae pro defunctis, sed In praeceden-
tem, vel sequentem diem non impeditam simili festo transferantur.

De rebus post obitum clericorum relidis. Cum parochus ali-
quis e vivis excesserit, ne subinde ecelesia detriment! aliquid pa-
tlatur diuque opportuno solatio careat, teneatur statim alius viei-
nior proprium decanum, vel Officialem foraneum, ill! autem Ordl-
narium loci, vel vicarium eius generałem per literas aut nuntium
certiores ea de re facere; addito: testatusne, an intestatus decesserit.
Ipse vero interim adhibitis consule, iudice, vel alio loci magistratu
atque aliquot vlris parochiae fide dignis, nee non haeredibus, vel
amicis defunct!, si adsint, conficiat Inventariuin, tam iurium et su-
pellectilis ecclesiasticae, quam rerum defuncti; omnlaque ilia tuto
et idoneo loco doponat, rotonto apud se Inventarii oxemplo, quod
postmodum cui vel de iure competot, vel nos mandaverimus, con-
Bignabit. Nemo autem cuiuscunque status et conditions existat,
otiam patronus ecclesiae sanguinove coniunctus defuncto, citra vo-
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luntatem eius in testamento, auctoritate ordinaria firmato, expres-
sam, vel arbitrium et dispositionem alias Ordinarii, bona huius-
modi beneficiatorum invadere, rapere, aut quovis modo usurpare
sibi clam palamve audeat, sub poena excommunicationis latae sen-
tentiae.

Teneantur etiam haeredes defuncti clerico, in beneficium eius
successuro, libros, scripturas, instrumentą et iura quaecunque ad be-
neficium spectantia ac in bonis mortui reperta, etiamsi propriis il-
lius expensis confecta, vel extracta fuerint, gratis omnino extra-
dere, sub eadem excommunicationis poena. Quamvis autem et con-
suetudine antiqua et statutis provincialibus liberum sit clericis hu-
ius provinciae disponere ac testari de suo peculio; nulius tamen
quocunque colore et praetextu concubinae suae, vel filiis ex forni-
catione susceptis, audeat quicquam de proventibus anni gratiae, vel
alias de rebus intuitu ecclesiao acquisitis relinquere. Si quis se-
cus fecerit, legatum non teneat et quod ita relictum est, cedat ec-
clesiae, cui vivus servivit. Porro ex intestatorum bonis, absoluta
sepultura, persolutis debitis, expedita familia, consolatis propinquis,
fabricaque ecclesiae et anima defuncti procuratis, quod reliquum
erit arbitrio Ordinariorum dispensetur.

De congregationibus Cleri per decanos rurales faciendis. Et
quoniam frustra leges et statutą conduntur, nisi debitae mandentur
executioni; loci Ordinarii vero assidue interesse omnibus, anque et
quomodo singuli parochorum, vel satisfaciant muneri suo iuxta su-
pra scripta, vel mores et vitam instituant explorare semper ipsi
per se nequeunt; expedit, ut praeter illos visitatoresque illorum,
decani etiam rurales sedulo invigilent auctoresque et stimuli sint
aliis ad omnia haec quam accuratissime praestanda. Et imprimis
quilibet eorum, omnes decanatus sui parochias, ubi sitae sint, et
quam late pateant, quosve, aut quales habeant ministros, norint
probe; deinde bis in anno circumlato processu, omnes earundem
parochiarum rectores commendariosque et vicarios illorum, necnon
magistros scholarum et cantores tempore ac loco, quae opportuna
magis videbuntur, convocent; cantataque missa de Spiritu Sancto
et oratione brevi, qua potissimum causas atque fructus convocatio-
nis huiusmodi explicent, praohabita, hanc ipsam epistolam pastora-
lėm cum aliquod synodi decretis, quae ad illos pertinent, legant;
subindeque, an aliqui illorum in promotione ad ordines sacros, vel
eorum oxecutione, acquisitione beneficiorum, vel provisione, resi-
dentia, cura, et reparatione ecclesiarum, praedicatione verbi Dei,
doctrina necessariorum ad salutom, administrationo sacramentorum,
in sacrificiis sacramentalibusvo, pietato in pauperos, officio in de-
functos, bonorum, vel iurium occlosiasticorum tuitiono, vita doniquo
et moribus a praescripto illius defecerint, sodulo inquirant; ot
quos opus fuerit, fraterno admoneant, reprehendant, corrigant, vol
si id gravitas oxcossuum postulot, aut contumacos fuerint ad Ordi-
narium loci, vel Vicarium eius generałem deferant. Si quae item
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scandala, vel necessitas ecclesiarum, aut casus explicatu difficilio-
res -occurerint, inito cum aliis consilio, quod optimum et niaxime
ad rem facere videbitur, statuant decidantque; vel si res maiori
egeat indagine, a loci Ordinario perquirant. Nemo autem inter,
consulendum immodestis vocibus perstrepere, vanisque, aut obsti-
natis disceptationibus contendere audeat; sed omnia sedate et im-
perturbata recti iudicii acie peragantur.

Si qui vero illorum ad praedictam proprii decanatus congre-
gationem non venerint, vel iustas absentiae suae causas litteris nun-
ciisque non exposuerint, puniantur muleta pecuniaria, statuenda pro
culpa cuiusque, atque exigenda irremisibiliter ab officiali foraneo
et hospitali aut ecclesiae loci, in quo congregatio celebrabitur, ap-
plicanda; agente pro ea decano expensis ex eadem poena deduc en-
dis. Acta denique et petitą conventuum huiusmodi subscripta a de-
cano et duobus sacerdotibus, quos electos a clero decanatus sui et
ab Orginario (sic), nobis probatos, pro consilio atque vicenotarii
publici semper adhibebit, ad Ordinarium loci, seu Vicarium eius
transmittantur.

Officii praeterea eorundem decanorum erit litteras et proces-
sus Ordinariorum Officialiumque et Archidiaconorum suorum circummitti
ac exequi a parochis sine mora facere, visitatores intra decanatum
suum comitari deque statu singularum ecclesiarum atque ministro-
rum diligentia et moribus informare necnon mandatą illorum et
reformations debitae demandare executioni; de vacantibus per
obitum, aut aliter ecclesiis absentiave ministrorum ab eis certiores
reddere Ordinarios, quocitius ab eisdem orbitati illarum consulatur;
ac denique omnes decanatus sui angulos, necessitates ecclesiarum
illius, sacerdotum ot populi mores, exploratos habere; Ordinarios-
que, vel Archidiacono seorum, ubi et quando opus fuerit, avisare de
omnibus.

Sed et ex altera parte, tam parochi, quam alii quicunque com-
naendarii, vicarii clericique eorum, oportet ut decanos suos conve-
nient! honore prosequantur pro suo officio; communicandoque cum
illis confidenter sua et ecclesiarum suarum incommoda, ac neces-
sitates, quibus Ordinarii, quantum in illis erit, conabuntur provi-
dere, alias contumaces ac refractarios, moniti a decanis, punie-
nient gravitor pro excessu et culpa cuiusque suo arbitrio.

Atque haec sunt, fratres charissimi, quao ex ilia immensa Con-
stitutionum de cura et munere pastorali congerie assumenda pro
U s u vestro et in hoc quasi compendium redigenda putavimus, cog'
nitaquo inprimis ot familiaria vobis esso, ac vel ex his quam ar-
duum, difficilo, operosum ol poriculosum sit protiosos Sanguinis et
gratiae Domini thosauros, tarn spinoso praesortim, tortuoso, lubrico,
o t infesto hostibus, quam vita est humana itinere, in concreditis
vostrao fidoi hominibus, qui sunt vasa lutoa, invicem faciunt an-
gustias, transforro ad coolestom, quod vestri ost officii, patriam,
porpondoro vos, otlam atque otiam optamus. Sed et circumferre
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oculos mentis vestrae per totam hanc nostram provinciam, ac in
quam multis eius locis refrixerit charitas, inundaverit iniquitas,
sanguis sanguinem retigerit, cogitare. Monstra item haeresum,
quae depasta sunt vineam Domini, polluerunt Sanctuarium, profa-
naverunt ecclesias: et plerasque vilius quam in pomorum verterunt
custodiam; quaeque adhuc, proh dolor, animos multorum occupatos
detinent, intueri atque pro viribus quemque suis, quasi in com-
muni hoc incendio, opem et auxilium ferre. Hortamur proinde at-
que obsecramus vos per viscera misericordiae Dei, ut vobis et
saluti eorum, quorum sanguis de manibus vestris requiretur, at-
tendatis: illuminetisque et doctrina vestra illos, qui in tenebris
errorum, atque umbra mortis sedent et exemplo vitae universos:
sicque proficiatis verbo et opere, ut una cum grege vobis concre-
dito ad gaudia possitis pervenire aeterna. Quod vobis concedat be-
nignus et misericors Luminum et bonorum omnium largitor Deus,
qui est benedictus in saecula. Datum ex Synodo Provinciali Petri-
coviae. Idibus Octobris. Anno Domini M D C VII.

Po tym liście podana: Instructio pro Confessariis św. Franciszka
Salezjusza, biskupa gienewskiego, zawarta w 8 punktach, miano-
wicie: o przygotowaniu się spowiednika, wewnętrznem i zewnętrz-
nem, o pytaniaeh, które się dają penitentom stosownie do ich
stanu, o wyszczególnianiu niezbędnem grzechów według liczby, ro-
dzaju, okoliczności i t. р.; о niedawaniu rozgrzeszenia niegod-
nym, o restytucji i jak ją penitenci mają wykonywać, o grzechach
rezerwowanych Ojcu św. i biskupowi, i o pokucie naznaczanej pe-
nitentom. Co wszystko mamy obszerniej wyłożone w teologji mo-
ralnej; więc i podanie tej konstytucji uważaliśmy za zbyteczne.
List przytoczony ma doniosłe znaczenie, jako dokument historyczny
zwyczajów i kultury ówczesnej i zarazem przewodnik dla ducho-
wieństwa wieków następujących w całej prowincji polskiej; zale-
cali go wizytatorowie djecezji i synody każdemu kapłanowi; na nim
wzorowały się synody i listy pasterskie, był on bowiem streszcze-
niem teologji pastoralnej i drogowskazem dla dusz pasterzy.

Podobneż znaczenie ma dla naszej djecezji list pasterski wy-
dany przez biskupa Brzostowskiego w r. 1710, który także przy-
taczamy tu w całości,



и.
Constantinus Casimirus Brzostoivski

Dei et apostolicae Sedis Gratia Episeopus Vilnensis Sandissimi
Domini Nostri Clementis Divina Providentia Papae XI Praela-

tus Domesticus Pontificii Solii Assistens Abbas Mogihiensis x).

Universo Clero, tam Saeculari, quam Regulari Dioecesis No-
strae Vilnensis, salutem et perpetuam in Dno felicitatem.

Sollicitudo Pastoralis Regiminis Nobis, licet immeritis desu-
per imposita, quotidie animum Nostrum angit, ac urget, ut ea,
quae sanctissime a Summis Pontificibus, Conciliis, Sacris Congre-
gationibus sancita, declarata et ordinata sunt, seriae executioni
mandentur. Ad quern finem non aliud equidem efficacius medium
censemus, nisi convocationem Synodi Dioecesanae, quam enixe ce-
lebrare cuperenms, ut et Decretis Sacrosancti Concilii Tridentini
morem geramus et iactis in ilia totius disciplinae ecclesiasticae
fundamentis solidius aedificii spiritualis structura possit assurgere.
Sed cum continui civiles motus turbinesque bellorum, graves deni-
que plagae, quibus in dies, peccatis nostris id exigentibus, iuste per
manum Dei ferimur, praedictam Synodum cogendam non sinant;
visum est Nobis in Domino universos, in Clero adscriptos, Pasto-
rali epistola convenire. Proinde alloquimur omnes, tanquam Nobis
in Christo dilectissimos Confratres et Consacerdotes verbis Apo-
stoli: Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus San-
ctus posuit regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo.
Vos ėstis genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus
acquisitionis; sic state, Charissimi in Domino et curate, ut tam
sublimi etiam Angelicis humeris formidandae dignitati respond eatis.
Studete vitam vestram, quae omnibus exemplar debet esse, sacris
canonib\is conforaare, ut in sortem Domini vocati, iam non quae

l) Z broszury p t. Epistola Pastoralis. Impress» Vilnae. Typis Soc:
Jeeu Anno Domini (1710) w tytule data wydarta. Bibljot. [Semin. djecez.
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vestra sunt quaeratis, sed quae Jesu Christi: populusque fidolis
nib.il in vobis deprehendat, quod cum status vestri sanctitate et
sublimitate non bene cohaoreat, noc ipsi etiam adversarii inveniant
aliquid mali dicere de vobis. Etsi vero, dilectissimi, confidamus in
Domino et in virtute eius inveniri inter vos, qui in charitate Dei
et proximi radicati sua sponte currunt vias mandatorum Dei, a sa-
cris legibus nee unguem discendendo; attamen, quia forsan (prout
fert humana fragilitas) aliqua inveniri possunt, quae contra easdem
leges perperam irrepserunt, ut facilius tolli et eliminari valeant,
ea ob oculos ponenda duximus: hortantos Vos singulos Christi no-
mine, cuius vices, otsi indigni, inter vos illius miseratione gėri-
mus, ut quae hie solo Dei gloriae promovendae studio et discipli-
nae ecclesiasticae amore proponimus, sincero corde diligatis, opere
pleno perficiatis, neque ilia, ut humani ingenii foetum accipiatis,
aut domininationis in Clerum pruritum censeatis; sed veluti illius
in coelis nutum, qui dum in terris degeret, ore proprio promul-
gavit, eos ipsum audire, qui a se constitutis pastoribus obtempe-
rarent: ipsi etiam iniuriam irrogari, dum praepositorum iussa pu-
nienda temeritate spernuntur.

Caput primum. De adminisiratione Sacramentorum. Inolevit mos
plane contrarius sancitis ss. pp. et usui ecclesiastico, ut infantes in
domibus privatis, absque ulla ratione, a parochis et aliis presbyteris,
etiam religiosis baptisentur. Videant igitur omnes, qui talia audeant,
quomodo delinquant, siquidem talis baptismus prohibetur sub poena
suspensions a divinis, ipso facto incurrenda, nisi sit proles prin-
cipum, Regum, vel magnatum, aut periculum infantis urgeat, vel
illius debilitas. Clement 1 de baptismo.

Quare inhaerendo huic sanctioni, prohibemus omnibus sub
poena suspensionis, ne quispiam, nisi in nominatis circumstanciis,
in domo privata baptisare audeat. Iniungimus quoque, no cognatio
spiritualis multiplicetur, quae est impedimentum matrimonii, plu-
res patrini non assumantur, quam duo, qui infantem de sącro fonte
suscipiant, alii autem habeant se per modum assistentium. Inhibe-
mus etiam severe, sub poenis arbitrariis, ne ab administratione
turn huius, turn aliorum sacramentorum, aliquid exigatur; sed haec
gratis conforantur; sin aliquid ultro offertur, eo contenti sint. De-
mum curent praescriptos ritus in Rituali, ratione duplicis stolao
mutandae, nominis ut sit Sancti alicuius etc., quam exactissime ser-
vare. Iniungimus etiam parochis, ut quas intra paroeciae suae ob-
stetrices habent, de materia et forma sacrainonti baptismatis, ac
de intentione ministri instruant; in quo conscientias parochorum ob-
ligamus; et volumus nulli foeminao licore, sub poena excommuni-
cationis, munus exercere obstotricis, nisi a parocho approbata fu-
erit et bene instructa. Si autem infantes baptisati ab obstetriei-
bus supervixerint, sedulo inquirant parochi ritum, quo baptigati
sunt, ut errorom omondare valoant. Longo įnagis prohibotnus, iuxta
tot decreta Pontificum, ne Judaeae foeminao ad obstetricandum
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admittantur, sub simili excommunieatione et privatione sepulturae
eticlesiae talium parientium, si ex partu decesserint. Nemini pa-
rochorum liceat baptisare subditum alterius paroeciae, sub poena
arbitraria; si autem parentes ad aliam paroeciam infantem bapti-
sandum detulerint, poena pecuniaria plectentur.

Quod attinet Sacramentum Eucharistiae, ordįnamus iuxta
concilium Lateranense sub Innocentio III c 20 et c. 1 de cust.
Euch. — Ipsius Tabernaculi ostiolum clave, quae sit honesta, vel
saltem auro, aut argento illita, funiculo serico appensa, claudatur,
ne ad Sanctissimam Eucharistiam possit temeraria manus extendi;
et clavem diligenti cura parochus, vel rector, vel praefectus eccle-
siae, dummodo sacerdos sit, continuo custodiat. Duae sint pixides
argonteae, interius auro illitae cum suis cooperculis, quae super
corporali mundo collocentur, altera maior, altera minor, in quarum
prima contegenda cooperculo albi coloris asservari debent Sacrae
particulae, altera deserviat pro defer.endo ad infirmos hoc Sanctum
Sacramentum. Lampas una diu noctuque, singulis horis ante San-
ctissimum Sacramentum ardeat, in signum reverentiae et ardentis-
simi amoris, quo ferri debent fideles in hoc Divinae Charitatis
ineffabile mysterium; si vero negligentia parochi, aut custodis lam-
pas extincta permaneret, non modico tempore, vel, quod gravius
est, accensa non fuisset, poena condigna, cuius culpa id accidet,
mulctabitur—(Rit. Rom.). Tabernaculum intra binas hebdomadas bis,
aut semel purgetur intrinsecus et extrinsecus (S. Congr. Rit. 5 apr.
1573 a. etc.). Curent parochi, ut nemo sine viatico decedat; adeo-
que non sint difficiles, quando vocantur ad infirmos, sed postpo-
sitis omnibus negotiis currant. Insistentes decreto S. Congr. Epi-
scop. et Reguł 10 decembr. 1602 etc.; tollentesque gravem in hoc
abusum: inhibemus publicas expositiones Eucharistiae, nisi ex causa
gravi, a Nobis, vel vicario Nostro approbandas, etiam in ecclesiis
Regularium utriusque sexus. (S. R. Congr. 1 sept. 1598 a. etc.).
Quotiescunque autem Venerabile exponetur cerei duodecim, vel ad-
minimum decem, accendi debent; poteruntque addi. alia luminaria.
(Cone. Mediolan. 1576).

Quando fit oxpositio Venerabilis, fiat in altari maiore, et ca-
veatur, ne in publica via per fores videatur; quare tegendae tune
fores essent tapete. Ante oxpositionem Venerabilis, maxime in de-
votione 40 horarum, floctant Sacerdotes in superpelliceis continuo,
vel ex confratornitato in saccis. Puer laceris vestibus, minus do-
coro vestitus, candelas non accendat, nee oxtinguat; sed clericus
indutus superpellicoo, quod si hie desit, tune aliquis in honesto
ttmictu pariter cum superpelliceo id faciat. Missae de Requiem,
quando Vonorabile expositum in ecclesia, non celebrentur, quanto
magis in eodem altari ubi Vonerabilo expositum. In proeessione
cum Venorabili, utantur semper pluvial! albo. Quodsi missa cole-
brata fuorit in alio colore, tune pluviale oiusdem coloris assumen-
dum. Attamen velum humwalo dobet semper ess© album, eti&m
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die Parasceves; etiam Pallium, sive tabernaculum, album. Ad aegro-
tos cum defertur Venerabile, hortamur, ut in civitatibus et pagis,
ubi sunt ecclesiae, honorifice, cum luminibus et sonitu campanulae
deferatur; exhortenturque parochi populum, ut euntem sacerdotem
associent; pro quo etiam indulgentiae concessae sunt.

Multo magis inhibemus processiones rituindebito cum Venerabili,
in paramentis nigris, cum id rubricis repugnet; quod colligitur inde,
quia die Purificationis ad benedictionem candelarum, die Assump-
tionis ad benedictionem herbarum, licet violaceus color praescriba-
tur; ad processionem tamen, si fiat cum Venerabili, albus assumi
iubetur. Unde hortamur omnes, ut ab his novitatibus in Ecclesia
Dei abstineant, vel si aliquod privilegium habent, Nobis, vel vica-
rio Nostro, illud exhibeant. Dum populus accedit ad Communionem
et Instrumentum ad osculum datur, non offeratur scutella alia
manu, cum id- scandalizet haereticos, qui turpem quaestum ex hoc

. nobis obiiciunt.
Sacramentum Poenitentiae, ut rite administretur, serventur se-

quentia. Nulius sine approbatione expressa, a Nobis vel vicario No-
stro obtenta, confessiones excipiat, nemo confessariorum, sive illi
sint saeculares, sive Regulares, audeat praetextu privilegiorum
absolvere aliquem a censuris et casibus Nobis reservatis, excepto
mortis articulo, sub poena excommunicationis Latae sententiae ali-
isque contentis in Decretis, iussu s. mem. dementis VIII, Pauli V,
Urbani XIII et dementis X, editis. Ut autem ignorantia neminem
excuset, Tabulam censurarum et Casuum Nobis reservatorum, una
cum Casibus Sedi Apostolicae reservatis confessionali affigi iube-
mus. Confessarii Saeculares superpelliceo et stola amicti, bireto,
vel pileo caput tecti, in sede confessionali (quam quisque in eccle-
sia sua omnino unam et alteram curet), cum omni decore confes-
siones excipiant; omnes gestus, .ex quibus adstantes colligere poe-
nitentem graviter deliquisse possent, serio vitent.

Sacramentum Extremae unctionis non detur, nisi extreme in-
firmis, neque in eadem infirmitate iteretur. Administretur autem
hoc sacramentum cum superpelliceo et stola (Rit. Rom.). Nulius
aatem non parochus, nisi de parochi mandato audeat illud admini-
strare, nisi in casu extremae necessitatis, sub poenis Nobis arbit-
rariis. (Cone. Later III p. 50 cap. 22 etc.). Custodiatur Sacrum
Oleum in vase decenti argenteo, vel stanneo, in loco visibili, de-
center ornato, clauso, cum inscriptione: Sacra Oka. Clavis autem
apud Parochum et sub eius custodia diligent! semper remaneat.
Renovetur singulis annis. Decani in visitationibus recognoscant
testimonia, si hoc anno Olea sacra nova accepts; quod si quis in
hoc negligens fuerit, talem inventum, ut ad Nos, vel vicarium No-
strum deferant, graviter in conscientia obligamus.

Matrimonium nulius Sacerdos sine trinta denuntiationibus, seu
bannis, benedicat, neque audeat quocunque praetextu in domibus
privatis illi assistere, neque alibi, nisi in ecclesia parochial!, sine 11-
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centia in scripto a Nobis obtenta. Qui'sine legitimis et debitis de-
nuńtiationibus et aliis canonicis requisitis, coram parocho simu-
late accersito, sive alias fraudulenter, ac violenter adducto, matri-
monium per verba de praesenti contrahere praesumpserint; tam
viri, quam mulieres, eisdem auxilium vel consilium praebentes,
sint ipso facto excommunicati (Cone. Trid. cap. 1 sess. 24 de
de Ref.). Si quis vero parochus contractis matrimoniis praefato
modo adstiterit, poena carcerum plectetur. Benedictionem sponso-
rum per missam pro Sponso et Sponsa Religiosi non impertiantur,
sub poena suspensionis; serventque ea, quae circa hoc praeseri-
buntur in Missali Romano: et cap. 1 Cone. supr. v.: quod si paro-
chus etc. Ante benedictionem sacerdotalem in templo suscipiendam
in eadem domo non cohabitent. (Cap. I sess. 24 de Ref. Matrim.).

Gapnt secundum. De Samficio Missae. Sacerdotes antequam acce-
dant ad celebrationem Missae diligenter addiscant ceremonias easque
servent; nulius ad celebrandam primam missam admittatur, nisi prae-
missis exercitiis spiritualibus et attestatione habitą supra peritiam
Rubricarum. Iniungimus omnibus, sed praecipue sacerdotibus, iam
sacris vestibus in sacristia indutis, ut in ea silentium servent et
sacerdotio dignam gravitatem. In ecclesiis monialium nulli sacer-
doti, etiam Regulari, licere missam celebrare absque Nostra, vel
vicarii Nostri speciali licentia; illarum confessario in scriptis exhi-
benda; qui a celebratione suspenditur, si secus permiserit. (Iuxta
S. Congr. Cone. 19 decembr. 1651). Prohibere quidem possemus;
sed lentius agendum iudicantes, hortamur solummodo praepositos
Religionum, ut ad similia munia sacerdotes graves et matūros mit-
tant: illisque inhibeant loqui cum monialibus sub peccato mortali,
iuxta decretum Clem. VIII, quod hie subingimus, nisi in scripto ha-
beant facultatem. Tu się przytaczają odnośne dekretą i cytaty za-
braniające rozmowy z zakonnicami. Potem: Prohibemus, ne Evangelium
deferatur ad osculum saecularibus, cum id sit contra Rubricam Mis-
salis et Ceremoniale.J(Cytaty). Inhibemus quoque insistendo Rubri-
cae Missalis, ne Patena ad osculandum offeratur saecularibus, cum
id nullibi alias practicetur, nee practicari possit, sine violatione
Rubricae. Id etiams tatuit Alexander Kotowicz, praedecessor Noster.

Assistentia in missis solennibus requirit moderationem. Neque
enim debent esse piures in dalmaticis, quam duo, et in cottis,
sivo superpelliceis, ad minimum sex; maior assistentia solis episco-
pis tantum conceditur et non aliis, etiam iis, qui usum pontifica-
Hum habent, inferiores episcopis. Ergo muito minus id licet simpli-
cibus sacerdotibus.

Non minor abusus est in celebratione missarum pro defun-
etis, quae celebrantur sine ullo respectu ad festa duplicia; cum ta-
men S. Congregatio Rituum decreverit multoties his verbis: in fe-
siis duplicibus Annlversaria et missao cantatae de Requiem, cele-
brari possunt quotannis, recurrente tantum die obitus ipsorum Te-
statorum; in caeteris autem diebue celebrari debent missae de fe-
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sto duplici currente, non obstante contraria Testatorum voluntate,
seu consuetudine; sed iuxta eorundem Benefactorum mentėm ар-
plicetur sacrificium. Haec decreta sunt approbata ab Alexandro VII
5 aug. 1662 etc.

Qui absque Sedis Apostolicae privilegio, cuiuscunque dignita-
tis sint, praesumpserint contra declarationes S. Congregationis
missas celebrare cum annulo in digito, sciant se mulctandos poena
amissionis annuli, applicandi Ecclesiae, in qua celebraverint. (Can.
Nulius Episcopus. de consecr. dist. 1 Urb. VIII etc.). Si quis autem
ausus fuerit missam cum pileolo, aut poruca celebrare absque eius-
dem Sedis Apostolicae privilegio, severioribus poenis orit Nostro
arbitrio compescendus. (S. Rit. Congreg. 11 Febr. 1623 etc).

Nulius, sive sacrista, sive parochus, sive rector ecclesiarum,
sive quocunque alio nomine nuncupetur, admittat quemquam, quo-
cunque praetextu, vel quaesito colore, ad celebrationem missae
absque vestibus talaribus, sub poenis arbitrio nostro inflingendis,
quibus etiam plecti volumus ipsos celebrantes; Regularibus autem
illos admittentibus ad celebrandum sine vestibus talaribus, sub poe-
na interdicti suarum ecclesiarum. (Cytaty z rubryk mszalnych
i soboru tryd.)

Inhaerentes decreto S. Conc. Tridentini et declarationibus
Sacrarum Congregationum, ac praedeceśsorum nostrorum statutis,
districte prohibemus omnibus et singulis Sacristis, parochis et ec-
clesiarum praefectis, sub poena suspensionis in subsidium, aliisque
ad nostrum arbitrium, Regularibus vero et allis exemptis sub poena
interdicti suarum ecclesiarum alliisque, pariter ad nostrum arbit-
rium, ne quempiam exterum admittant ad celebrationem Missae,
nisi licentiam a Nostro vicario generali in scriptis obtentam osten-
derit. Caeterum nulius, quicunque fuerit, vel audeat celebrare, vel
ad celebrandum admittatur, sine simili licentia. (Cytaty).

Licentia celebrandi nunquam concedatur exteris, nisi ex di-
missorialibus, seu commendatiis litteris suorum Ordinariorum di-
ligenter recognitis a nostris Deputatis, quas ex praescripto Sacro-
rum Canonum deferre tenentur, constiterit eos nulli subiacere ca-
nonico impedimento: dictaeque commendatitiae post duos menses
ab earum data (nisi sorvata locorum distantia aliter indulgendum
sit), non recipiantur, nec elapso termino in eis praefinito suffragen-
tur ad petendum prorogationem licentiae.

In omni sacristia pendeat affixa tabolla, in qua ordinato
descripta sint onera missarum aliorumque divinorum officiorum, ad
quae ipsa ecclesia tenetur, vel etiam privati sacerdotes, vel bone-
ficiati, pro quibus, qua die, ot in quo altari, missae celebrandao
sint. (Ex lit s. Congr. Conc. dio 15 decom. 1663). Adsit otiam Li-
ber quotidiano usui paratus, in quo singull gacerdotes, qui in oa-
dom ecclesia sacrificium obtulerint, missam a se tali dio colobra-
tara adnotent ot cuius oneris ratione colebraverint, propriao ma-
nus subscription© testontur. Si quis autem missam non dictam,
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falšo ibi adnotaverit, suspensionis nobis reservatae poenam ipso
facto incurrat, cui etiam subiectum esse volumus, qui de celebra-
tione missarum falšam fidem, etiam prlvatam confecerit (ex lit
praecit.). Cum missa celebranda affixa est alicui altari determinato,
sacerdos tenetur omnino in eo celebrare, quod nee diem a funda-
tore praescriptum immutare licet, etiam praetextu inserviendi al-
teri ecclesiae, aut consuetudinis loci iuxta decretum s. Congr. Con-
cilii. Inhaerendo decretis s. congr. Cone, de celebratione missarum,
authoritate Urbani VIII editis, districte prohibemus capitulis, pa-
rochis, ecclesiarum rectoribus, confraternitatibus, aliisque locis piis
et eorum administratoribus, ne in posterum sine Nostra, vel No-
stri vicarii generalis licentia, in scriptis, sub poena interdict! ab
ingressu ecclesiae, ipso facto incurrenda, nova onera missarum per-
petuo suscipiant (die 21 iun. 1625).

Sacerdotes in celebratione missae rubricas missalis accurate
observent; quae ex libro legenda sunt memoriter поп recitent;
quae ab adstantibus audiri debent, alte pronuntient, quae secreto
proferenda, submisse legant; neque voce, neque actione nimium
festinent, aut e contra plus aequo moras trahant: ne ex festinatione
de irreverontia et irreligione notentur; tarditate vero adstantes
taedio afficiant; quare nee breviores sint horae quadrante et di-
midio; nee longiores semihora. Vitent etiam exoticos ritus, qui
scandalum et risum prudehtioribus movent; et quidem accendentes
ad altare, in quo est tabernaculum Sanctissimi Sacramenti utroque
genu поп flectant, neque inclinationes usque ad gradus faciant;
a suspiriis, tunsionibus pectoris per templum resonantibus absti-
noant; haec enim vetulas, поп sacerdotalem gravitatem decent; vo-
cem поп foment nimis flebilem, nee illam muliebriter emolliant,
sed cuncta cum gravitate exequantur, ut ad devotionem populum
excitent, поп ad cachinnos. Ad: Incarnatus est, utroque genu in mis-
sis privatis поп genuflectant caput altari imponendo et pectus tun-
dendo. Ad manus lotionem поп iubeant sibi ministrari pelves ar-
genteas a famulis; cum id ex Decreto S. Cong. Rituum solis epi-
scopis conceditur. Neque cum abluunt manus, vertant se facie ad
populum circumscipiendo, quis sit in ecclesia. Cum dicunt Dominus
vobiscum, поп iaciant oculos in circumstantes, sed modeste illos
demittant. Nullius Sancti nomen, qui поп est pośitus in Canone
missae, in Communicantes, et aliis, nominent, sub peccato gravi;
si quidom Canoni addore, vel detrahere peccatum censetur mor-
tale, iuxta communein doctrinam. Novissime S. Rituum Congr. die
20 martii 1706 declaravit: etiam in Confiteor et Litaniis nullius
Sancti nomen esse addendum, sino speciali eiusdem S. Congr. fa-
cilitate. Quod decrotum S. D. N. Clemens XI approbavit et typis
imprimi atquo proinulgari iussit observandum ab omnibus tam Sae-
cularibus, quam Regularibus. Ante Elovationem et toto tempore,
ubi flectendum ost, utroque genu поп flectant. Dum elevant cali-

поп oseulentur pedem eius, neque super caput ponant. Ad
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verba: Nobis quoque peccatoribus, pectus leniter percutiant, non
vero cum tota vi. Idem observandum ad Agnus Dei. Patenam dum
osculantur non earn oculis applicent, neque ilia consecratam Ho-
stiam scindant, ut citius frangatur. Sed si id faciendum ex aliqua
causa, faciant ante consecrationem. Quando dicunt: Domine non
sum dignus, non iaceant uno latare in altari, uno pede morose ex-
tento, avertendo se quodammodo a Sanctissima Hostia. In percu-
tiendo gesticulationes non faciant cum aliqua manus motione inu-
sitata, caveantque tum a suspiriis. Sumpta Hostia, manus compo-
sitas ori non admoveant, in extergenda patena non sint nimium
morosi. Post purificationem calicem non ponant super patenam,
nee purificatorio oculos extergant. Neque sumpto Sanctissimo San-
guine calicem pectori admoveant. Dum distribuunt communionem,
dicant latine: Corpus Domini etc. et non polonice. Ante communio-
nem vero: Panie, nie jestem godzien, abyś Ty wszedł do przy-
bytku mego, ale tylko etc.; nihil addendo, uti est: Panie Jezu
Chryste etc., abyś wszedł do przybytku mego grzesznego; si qui-
dem adversatur Rituali et mutantur verba Evangelii, ex quo sum-
pta sunt. Dum benedietionem populo dant, non se inclinent; sed
erecti stent, benedietionem manu transversa et notabili s. Crucis
signo dent. Idem observent Cruces faciendo supra Oblata, ut illas
expresse, lente, notabiliter forment, non vera ita manum moveant,
ut videantur tantum muscas depellere. Ad verbum: Caro factum
est, uno genu fleetant. Caeterum ad litteram rubricas servent;
etiam quo ad paramentorum colorem, sciant enim in his omnibus se
non leviter posse delinquere, siquidem communi ritui et ordinationi
ecclesiae adversentur. Si quis praefata omnia servare studiose
neglexerit, sacris interdicetur, qua poena etiam illi sacerdotes
mulctabuntur, qui verba non Integra, sed dimidia et truncata pro-
ferunt, donee se correxerint.

Quod dictum de paramentis, id bulla Pii V missali praefixa
mandat. Unde sequitur, quod color Paramentorum non possit ad
libitum variari; qui enim oppositum sentiret, censuram Concilii
Trid. ses. 7 can. 18 incurreret, quia est rubrica praeceptiva, dum
iubet per verbum: debent: quod necessitatem inducit. Igitur, qui
in missis Defunctorum pro nigro colore uteretur violaceo absque
necessitate, rubricam voffenderet in re gravi, et non esset immunis
a culpa, quia Ecclesiae ritibus se conformare contemneret.

Nulli licet ad formam Decreti S. Rit. Congregationis, contra
usum Ecclesiae missae sacrificium celebrare absque speciali privi-
legio in die Feriae Quintae Coenae Domini, nisi pro reponendo
Venerabili Sacramento in sepulchro, in iis ecclesiis, ubl sepulchra
fiunt. (S. R. Congr. 27 sept. 1608); quia missa in Coona Domini
est functio parochialls. (Barbosa de parocho cap. 12 n. 3 etc.).

Postremo sedulo sacerdotes attendant, ne dum raissas sola
spe mercedis illecti celebrant, gravibus culpis conscientias suas
illaqueent; docet enim s. Thomas (Opus. 65 de off. saeer., tit de
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horis canon.): Non posse sacerdotem ilia intentlone celebrare, ut
ex hoc pecuniam consequatur, quia peccaret mortaliter. An vero
hac praecipua intentione missae Sacrificium offerant, viderint ii,
qui Sanctissimae Communionis in aegritudine, nulio, aut perexiguo,
tenentur desiderio, cum tamen recuperata valetudine, vix aliquam
praetermittant diem, aut nuliam, idque male dispositi, qua ad al-
tare non accedant.

Caput Tertiura. De celebr atiońe in Orator Us et aedibus pri-
vatis. Cum innotuerit Nobis de certa scientia, qualiter magis, ac
magis abusus circa celebrationem missarum in domibus privatis
invalescant, ita, ut nulio habito honestatis et decoris, qui tantum
mysterium decet, respectu, passim in locis profanis, imo prostitu-
tis, erecto ad Cubilia altari, tremendum missae sacrificium, aliqui,
maxime ex Religiosis, celebrare ausu temerario praesumant, ut suis
dominis cbmplaceant; idque etiam diebus solennioribus, quibus in
indultis, quae conceduntur, id vetatur. Per quod tempia parochialia
vacant tum, quando maxime ilia adire parochiani debent. Necessa-
rium duximus, ne quis ignorantia legis super hoc se excuset, pro-
mulgare S. D. N. Clementis XI moderni, omissis aliis, circa hoc ca-
nonibus, decretum, prout praesentibus promulgamus, iniungentes
superioribus Religionum authoritate Nobis delegata, quatenus sub-
ditis suis intiment observationem huius decreti, cuius tenor est talis.
Tu przytacza odnośny dekret kongregacji z d. 15 grudnia 1708 r. Dekret
ten, znoszący nadużycia odprawiania mszy św. w domach prywat-
nych; między innemi powiada: Quamobrem ad abusus huiusmodi
eliminandos et ad instaurandam venerationem tremendo ministerio
debitam, idem S. Dominus Noster ex unanimi voto S. R. E. Cardi-
nalium Conc. Trid. Interpretum, inhaerendo declarationibus, alias
hac de re oditis, expresse declarat episcopis et his maioribus prae-
latis, etiamsi cardinalatus dignitate fulgentibus, neque sub prae-
textu prlvilegii clausi in Corpore iuris, neque alio quocunque ti-
tulo, ullo modo licere extra domum propriae habitationis in domi-
bus laicis, etiam in propria dioećesi, quod fortius intelligitur in
aliena, etiamsi Dioecesani consensus adhiberetur, erigere altare
ibique Sacrosanctum missae sacrificium celebrare, seu celebrari
facere; ac pari modo in Oratoriis privatis, quae per S. Sedem con-
cessa fuerint, non licere Regularibus cuiusvis ordinis, aut instituti,
seu Congregationis, etiam Societatis Jesu, aut etiam cuiuscunque
ordinis militaris, etiam S. Joannis Hierosolymitani, aut aliis qui-
buscunque sacerdotibus, etiamsi essent episcopi, in iis celebrare in
diebus Paschatis Sanctissimae Resurrectionis, Pentecostes, Nativita-
tia Domini nostri Jesu Christi aliisque anni festis solemnioribus,
ac diebus in indulto exceptis. In reliquis vero diebus praedictis
Regularibus, seu sacerdotibus, etiam Episcopis, in praefatis Orato-
riis celebrare non licere, ubi etiam unica missa, quae in indulto
conceditur, celebrata fuerit, etc... Następnie mówi biskup:

Hortamur łgitur enixe, ut tam pia© Sanctissimi Constitutioni
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satisfied curent, abiectis omnibus praetextibus: quales sunt infir-
mitates, via mala, inundatio aquarum; nulius enim, maxime cum pe-
riculo, vel damno, tenetur in his circumstantiis sacrum audire;
adeoque expedit magis, ut non audiat, quam tanto Mysterio irre-
verentia fiat et legibus ecclesiasticis gravis iniuria.

Mandamus insuper Illustribus Dnis Decanis et Rev. D. Paro-
chis, ut executioni huius Decroti serio invigilent, nullumque in suo
decanatu, vel Parochia, permittant in privatis aedibus celebrare,
nisi a Sede Apostolica speciale de hoc Indultum et a Nobis sub-
scriptum ostendat. Quodsi quispiam protervus fuerit, hisque decre-
tis Apostolicis, prout par est, obedire detrectaverit; talem depre-
hensum apparatu sacro spolient. Religiosos vero vagos sine Paten-
tibus suorum superiorum, seu ut vocant Obedientia, quam in scri-
pto exhibere debent, cum Missae sacrificio hue illucque discurren-
tes, captivos ad monasterium proximum eiusdem ordinis remittant;
nobisque de omnibus significent; ut de excessibus eiusmodi Sedem
Apostolicam informemus et ad poenas latas in canonibus, atque in
praefixo decreto memoratas, descendamus. Idem faciant cum pres-
byteris Graeci ritus, si in domibus privatis, coram personis Latini
ritus ausi fuerint missas celobrare, vel sacramenta administrare
praesumpserint. Sin Illus. Dni Decani et Rev. Dni parochi negligen-
tes circa executionem hanc deprehensi fuerint, sciant se indigna-
tionem Nostram incursuros et debitis poenis plectendos. Ut autem
ii, qui indulto a Sede Ap. gaudent, noverint, quomodo illo, tarn
quo ad locum, quam personas, uti debeant; annectimus ea, quae
circa similia indulta leges praescribunt.

l-o. Qui indultum obtinent a Sede Apost., debent curare, ut
ab episcopo locus designetur et videatur, sive per ilium, sive per
delegatum: locus autem ab episcopo designandus debet esse ita a
domibus privatis separatus, ut per eas ad ilium ire minime pos-
sit, nee fenestrae in domibus sint, per quas in Oratorium pros-
pectus habeatur, liberque accessus a via publica cunctis patoat; de-
bet esse capax et decenter ornatus, neque aliquid eorum, quae ad
Sacrum faciendum necessaria sunt, desideretur (S. Congr. 1 iulii 1616).

2-0. Omnes alii, qui missas in Oratoriis, sive aedibus priva-
tis audiunt, non satisfaciunt praecopto de audienda missa, nisi 1111,
pro quibus indultum. Verba sunt S. Congregationis..: Qui missam
ibidem, id est in Oratoriis privatis, audiunt, non liberentur ab obli-
gation© accedendi diebus praecepti ad ecclesiam, pro missis au-
diendis, praeter eos famulos et famulas tantum, qui servitio do-
mini, cui facultas conceditur, fuerint necessarii; unde celebraturus
vi indulti videat illud, quomodo concedatur et moneat alios de non
satisfactione; adeoquo a missa oxcludat, non obstante, quod con-
trarius usus oppositum admittat. Quia iste usus ost corruptola ot
malus abusus contra oxpressam I'apae intentionem... Possunt ta-
men Consanguinei illius, qui habet indultum satisfacere vi Decro-
torum, a Nicolio citatorum. (In Floscul. V Oratorium n. 3).
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3-o. Vi indulti celebrare non licet: fastis solennioribus, quae
comnniniter in Indulto excipiuntur, qualia sunt: Nativitatis, Pascha-
tis, Pentecostes, SS. Trinitatis, Corporis Christi, Ascensionis, As-
sumptionis B. M. V., Petri et Pauli, Omnium Sanctorum et alia solen-
niora, pro usu dioecesis et parochiae, quibus templum adeundum
est. (S. R. Congr. 17 novemb. 1607 etc.). Haec de iure. Alia autem
solemniora in dioecesi nostra assignamus: omnia festa B. V. Ma-
riae ad populum celebrata, festum dedicationis et Tituli ecclesiae
parochialis, in qua Oratorium est; praeterea festum Nativitatis
S. Joannis Bapt., S. Stanislai Ep., S. Casimiri, B. Stanislai Kost-
kae, tanquam patronorum Regni.

4-0. Una die piures missae, nisi una, celebrari non debent.
5-0. In Oratoriis Episcoporum et aliis, ab iisdem erectis, ha-

bentibusque privilegia ecclesiastica, audientes missam satisfaciunt
praecepto. (S. Congr. Cone. 6aug. 1615 etc.). Oratoria privata ilia
vocantur, quae habent indultum a potestate legitima, ut in iis ce-
lebretur; non habent autem ullam dotem, stabilem sacerdotem, non
sunt consecrata, nee ullae in iis functiones parochiales exercentur.
Omnia vero concessa a Nobis indulta per praesentes, nisi sint a
Sede Apostolica, revocamus.

Caput Quartum. De Officiis Divinis. Matutinum in omnibus
ecclesiis parochialibus cantetur singulis festis diebus, unius noc-
turni de festo. Quod idem servandum in dominicis, in quas festum
duplex incidit. Sin occurat: De ea; cantetur nocturnus de B. V.
M. ex Officio Parvo cum Те Deum laudamus, si tempus permittit
et concludatur Antiphona currenti de B. V. Inchoetur autem Ma-
tutinum hora 7 in pagis, in civitatibus hora 6. Post Matutinum, si,
ut dicitur, Cursus B. V. non cantatur; ubi sunt duo, vel tres sa-
cerdotes, pro commoditate servientium in civitatibus, fiat Sacrum
lecturn. Ubi canitur Rosarium, tune tempore Rosarii celebretur
Sacrum; ubi vero non est Rosarium, si fieri potest, canatur Offi-
cium Immaculatae Conceptionis, quo absoluto, fiat omtiiuo Cateehis-
inus ante Sacrum Conventuale Cantatum; pro quo Sacro pulsetur
hora 9 in puncto, inchoetur media 10-ma: Omnino praecipimus;
neque expectandi sunt alii, cuiuscunque status et conditionis. Hoc
Sacrum conventuale debent applicare parochi pro parochianis iuxta
Cone. Trid. Vesperae utraeque fiant in festis omnibus. Ubi cursus
B. V. canitur, canatur lente, modeste, cum devotione verbis Claris,
sine ulla praecipitantia, ad aedificationem Populi.

Caput Quintum. Ue Sacrosanctis Ecclesiis et earum reverentia.
otnnis irreverentia arceatur ab eccl&siis locisque, Divino cultai

tis, etiam S. Canonum et S. cone. Tridentini authorit&te, pro-
in eis omnes et quascunque profanas actiones, scenicas pro-

ductiones, cum rišu populi et irreverentia altarium, seditiones, tu-
multus, ambulationes, iudiciorum strepitus et clamores; non soluui
cum officia Divina missarumque mysteria peraguntur; sed alio quo-
eunque tempore, ut Domus Del veri, Domus orationis esse videa-

55
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tur et sit..; et serio iniungimus omnibus et singulis rectoribus,
custodibus, sacristis, seu quibusvis aliis ecclesiarum praefectis, ut
praedicta in. ecclesiis committere praesumentes graviter commone-
ant, si qui obtemperare contempserint, ipsorum nomina ab eisdem
nobis deferri volumus, ut iuxta Sacrarum Constitutionum et prae-
sertim B. Pii V, quae Constit 5 incipit: Cum primum, § 3 et 4, se-
riem, poenis gravioribus in eos procedamus.

Nulius audeat ecclesiam, oratoria publica, capellas, sive alta-
ria de novo erigere absque sufficienti dote et sine nostra praece-
denti licentia, sub poena excommunicationis; et aliter erecta inter-
dieto subiieimus; quique missas, vel alia Divina officia in dictis
ecclesiis, oratoriis, capellis, sive altaribus, sine nostra licentia ere-
etis, celebrare praesumpserint, poenis Nostro arbitrio mulctabun-
tur. Huius autem Decreti transgressionem parochi Nobis opportune
denuntiare teneantur, sub poena Librarum quinquaginta cerae, ali-
isque ad Nostrum arbitrium. (Canon: Nemo 9 etc.). Ecclesiae ex
parte collapsae ab ils, ad quos de iure spectat, reparentur; si quae
vero ob nimiam egestatem eorum, qulbus istud onus incumbit re-
staurari nequant, ex decreto Concilii Tridentini solo aequabuntur,
translatis ad aliam ecclesiam oneribus, quae ibi forsan existent, ea
nihilominus adhibita cautela, ut locus ille non convertatur ad usus
sordidos; et si vero erecta in illo loco Cruce, ipse locus destinari
usibus profanis possit, ligna tamen, lateres et coementa ad usus
profanos et ląicos non erunt adhibenda; sed aliis ecclesiis repa-
randis, praesertim vero Matrici ipsius ecclesiae, applicabuntur.

Detestabilis mos in omnibus fere dioecesis nostrae locis ino-
levit, quod in diebus Patrociniorum et Dedicationum crematum et
id genus alia potus genera in coemeteria et looa consecrata con-
vehantur atque propinentur, summa cum loci sacri irreverentia.
Unde postmodum ab ebriosis sanguinis effusio et caedes cum vio-
latione templorum et coemeteriorum saepissime committi solent.
Huic ergo pravo abusui et ethnicismum redolenti obviam euntes
severe praecipimus omnibus ecclesiarum parochis et rectoribus,
etiam Regularibus, ne tales propinationes ullo pacto in coemeteriis,
aut locis ecclesiae vicinis et suae iurisdictionis, exerceri permit-
tant. Ex synodo Abraharai Woynae E. V. Quod sequentibus tern-
poribus iterum Innocentius XI declaravit, prohibendo, ne in clau-
stris, atriis, scalis et quibuscunque aliis locis immunlbus monaste-
riorum et conventuum Regularium: et praecipue cum in eorum
adiacentibus ecclesiis festorum solemnia celebrari conMngit, vendan-
tur quaecunque res coinestibiles aliaeque raerces, etiam ad pios
usus, vel vendendae, retineantur more Nundinarum, sub poena hu-
iusmodi venditoribus, vel retentoribus, excommunicationis, ac supe-
rioribus monasteriorum, aut conventuum id permittentibus, vel to-
lerantibus, privationis officii atque vocis activae et passivae. (Ex
lit. s. Congr... 21 iul. 1679).

Nulius in ecclesiis oarumquo eapellis et sacristits roponat,
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aut servet frumenta, cibaria, areas et quidquid locis saeris non
convenit. Caeterum serventur ea omnia, tam circa ecclesias et sa-
eristias, quam circa coemeteria; quae quidem coemeteria quoties
undequaque ita septa et clausa non fuerint, ut ilia ingredi non
possint canes, animalia immunda caeteraque quadrupedia carnivora;
interdicto ecclesiastico subiaceant eo ipso. Ad reparationem vero
et conservationem sepium, seu murorum, quibus eadem coemeteria
cinguntur, eos teneri volumus, quibus id oneris sacri canones im-
posuerunt, quacunque consuetudine et imraemorabili non obstante
(Can. 1 et can. 2 etc. de Eccl. aedificandis et reparandis etc.).

Caput sextum. De Doctrina Christiana. Adimpleant omnino
parochi et alii, quibus imminet cura animarum, praeceptum a S.
Cone. Tridentino ipsis iniunctum: singulis Dominicis diebus aliisque
festivis pueros caeterosque indigentes prima Fidei rudimentą, ас
obedientiam erga Deum et parentes edocendi; et in hac tarn salu-
bri eruditione omnem operam studiumque adhibeant. In pagis ante
cantatum sacrum, in civitatibus post vesperas, vel prout videbitur,
indigentes hac doctrina instruant. Semel atque iterum omittentes
seriae correctioni se reddent obnoxios; si ter et quater continuo,
suspensione a divinis punientur, nisi fuerint legitimo impedimento
detenti; crescente autem contumacia per sex vices continuas, no-
verint taliter negligentes, quod gravius a nobis punientur. Horta-
mur tamen omnes, ut potius quam poenarum impulsu, terreantur
stricta rattone, quam reddituri sunt Deo pro animabus commissis.
Moneant, obsecrent, increpent patresfamilias et eos, qui aliorum
curam gerunt, ut memores proprii debiti non patiantur filios sibi-
que subditos ea ignorare, quae ad salutem sunt necessaria; sed ad
earum rerum instructionem mittant illos statutis temporibus.

Parochis pagorum serio iniungiraus, ut diebus festivis
ante missae celebrationem, recitent in publico populi conventu et
alta voce ad maiorem ipsius populi instructionem vulgari idiomate
symbolum Pidei, Orationem Dominicam, Salutationem Angelicam,
Decalogi et Ecclesiae praecepta, ita clare et distincte, ut ipse po-
pulus possit singula facillime repetere. Etiam ludimagistris, in-
haerentes decreto concilii Lateranensis, sub Leone X, stricte prae-
cipimus, ut semel saltem in hebdomada praecepta Doctrinae Chri-
stianae explicent in suis scholis.

Caput Septimam. De Verbi Dei praedicatione. Cuicumque,
sive Saeculari, sive Regulari et quomodolibet exempto, prohibemus
in ecclesiis aliisquo locis Saeris huius civitatis, aut dioecesis habere
conciones ad populum, non impetrata a Nobis vel Nostro Vicario
Qenerall, facultate, sine qua non patiantur parochi quempiam In-
tra fines suae paroeciae concionari; minusque rectores, vel ali-
quam superioritatem exercentes, in ipsis ecclesiis et saeris locis id
permittant. lidem Regulares in ecclesiis, vel oratoriis suorum or-
dinum, ubi intersunt saeculares, sive in ecclesiis, aut ad crates
inonaeteriorttm sanetimonialium eorum iurisdictionl subiectafum, Meet
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clausis ianuis et sine interventu alicuius saecularis, praedicare,
vel sacras orationes habere non audeant sine nostra benedictione, iuxta
constitutionem Clementis X: Superna, quam in omnibus observabunt.

Moniti sint etiam, ne Divini Verbi candorem profano eloquen-
tiae fuco inficiant, sed utantur argumentis et rationibus deprom-
ptis ex divinis litteris et Sanctorum patrum authoritate firmatis;
neve sacram Scripturam ad suos sensus detorqueant contra eum
sensum, quem tenuit et tenet S. Mater Ecclesia, aut contra una-
nimem patrum consensum; nee in proferendis sententiis a veteri
vulgataque Bibliorum editione, perpetuo Christianorum usu com-
probata, discedant.

Meminerint sui muneris finem et obiectum esse peccata ho-
minum expugnare, animas de manu daemonum redimere et Dei
gloriam comparare; non vero doctrinae, aut inanis facundiae osten-
tationem affectare, sibique plausum, aut existimationem adsciscere.
Historias, aut miracula, dubiae fidei non afferant, sed ea, quae vera
sunt et probatissimorum scriptorum commendantur monumentis.
Vitia et defectus insectentur, sed tali circumspectione, ut ne-
queat populus ex circumstantiis admodum propriis et quasi quem-
piam circumscribentibus arbitrari, quod ipsi de certa et particulari
persona loquantur; et caveant praecipue in hoc discrimen addu-
cere parochum, quem non debent cum animarum detrimento con-
temptibilem reddere; sed si in eo aliquid corrigendum- noverint,
servent praeceptum evangel icum: Corripe inter te et ipsum solum:
et ab hac etiam secreta abstineant correctione, priusquam sint
piene certiores facti; cum non debeant faciles dare aures quibus-
cunque vocibus et susurris. Perquirant a parocho aliisque piis gravi-
busque viris mores populi, ut cum fructu, qui ex praedicatione
intenditur, exprobranda possint exprobrare, commendanda com-
mendare, vitia ostendere, quae declinari: et virtutes, quas oppor-
teat sectari.

Parochi etiam tum in Dominicis, tum in aliis festis diebus,
Verbi Dei pabulo commissas sibi oves reficere ac instruere non
omittant, explanantes praesertim genuinum sensum Evangelii cur-
rentis. Observent generaliter ea, de quibus voluit ipsos esse mo-
nitos S. mem. Innocentius XI, qui recentem praedicationis modum,
tanquam a primaevo Apostolorurn instituto prorsus aberrantem,
ac universo gregi exitiosum damnans, litteras a s. Congregatione
Concilii mandavit expediri.

Innocentii XI admonitio ad Verbi Dei Concionatores per
litteras 8. Congr. Concilii. A pluribus Christian! orbis provinces
graves frequentesque Romam atque ad ipsam Sanctam Sedem
adventant sou delationes, seu querelae, adversus praesentem prae-
dicationis usum, tanquam a primaevo Apostolorum instituto pror-
sus aberrantem. Ac quidem cum Verbum Del, quod, Apostolo
teste, omnino debet esse валит ас salutare, nmltiplici luo per
piures ex ipsis Evangelii praoconibus roddatur infectum; morlto
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S. D. N. decrevit contagionem, universo gregi tam exitiosam lon-
geque patentem, omni apostolicae authoritatis conatu prorsus ex-
cindere. Nam quae peštis esse, aut excogitari violentior ea potest,
quae cibos ipsos, ad vitae praesidium institutos ipsasque medicinas
pro morbis depellendis inventas, in mortis instrumentą et prae-
sentissima venena converteret? Verbum profecto Dei paniš est ille
vitae et intellectus, quo cibari et aqua simul salutaris, qua potari
fidelium animas ab ipsis religionis Christianae incunabulis Redem-
ptor Noster edocuit; at vero si sal, quod pro Dei verbo a sanctis
accipitur, per futiles condones evanuerit, in quo putrescentia mor-
talium vitia condientur? Quinimo, si sal idem, quod praedicatores
aperte signiiicat, per eloquentiam plane stultam infatuatum fuerit,
revera non ultra valebit, nisi ut conculcetur — et utinam iain non
conculcaretur ab hominibus. Quae enim ministerio tam Sacro ma-
iestas? qui decor? quae sanctitas? quae utilitas inest? quando plu-
rimi, ut Paulus clamat, verbum Dei adulterantes, aut iocis, tan-
quam histriones, aut conversi ad fabulas, uti poetae, auditores sibi
prurientes auribus coacervant, aut inanis facundiae lenocinio et
calamistrato, ac meretricio plane stylo, praedicationem faede cor-
rumpunt? Mandat ergo Sanctitas sua, zelo vere apostolico ac-
censa, ut omnes Primates, Archiepiscopi, Episcopi, caeterarumque
ecclesiarum praesides, quorum praecipuum munus est Verbum Dei
administrare gregemque pascere, tantis corruptelis occurrant eas-
que concionatoribus opportune ob oculos ponant et fugiant a facie
tot pestium potius, quam colubrorum. Et praesertim universi intel-
ligant, quod per Hieremiam Deus illis indixit: Propheta, qui habet
sermonem meum, loquatur sermonem meum vere; quid palea ad
triticum? numquid verba mea non sunt ignis, dicit Dominus; et
quasi malleus conterens petras? Videlicet opportere conciones non
paleis refertas esse ad vanitatem, sed igne veritatis succensas.
Porro sciant non levem esse culpam, sed grande piaculum, gravis-
simaque poena mulctandum, ubi per scurrilitatem Verbum Dei ve-
lut in scenam adducunt, atque auditoribus deridendum traduxerint.
Praeterea neque per quaestiones curiosas ac paradoxa vana ita su-
pra captum populorum assurgant, ut vere querantur: Parvuli petie-
runt panem; et non erat, qui frangeret eis; similiter neque per
illecebras inanium verborum res, non minus vanas obtrudant, et per
ostentationem memoriae, atque pronunciationis praecipitantiam, quasi
praestigiis auditorum animos auresque ludificent. Quamobrem An-
tistites per se, si tempus vacaverit, tum in cathedralibus, turn in a-
liis ecclesiis serio animadvertant et in dioecesi vicariis foraneis
aliisque ministris, probisque viris, a quibus ea super re relationes
exigant, vigilantiam demandent. Ac si concionatores normam hulus
modi transgressos compererint, eos a praedicationis muneread tern-
pus bene visum suspendant, aliave ratione pro modo culpae plec-
tere curent, subrogando interim alios, qui salutari modo populo
ostendant vltia, quae eo8 declinare; et virtutes, quas sectari, opor-
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teat, ut poenam aeternam evadere et coelestem gloriam valeant
consequi. Romae 6 Julii 1680.

Caput Octavutn. De editione atque usu Librorum. Nulius li-
brum aliquem, sive quaecunque folia, ubi conclusiones, historiolae,
carmina, etiam sacra, oratiunculae et similia quovis nomine nun-
cupentur: et muito magis, ubi Indulgentiae, revelationes, miracula
et praeces continentur, in hac civitate, vel dioecesi, imprimere
praesumat, nisi praemisso nostro, nostrorumque deputatorum exa-
mine: et nisi mox facta a Nobis, vel Nostro vicario generali facul-
tate; minusque liceat eosdem libros publicare, vel vendere, nisi
omnia cum primo exemplari, quod manu Revisoria debebit esse
subscriptum, conferantur et a Nobis, vel a Nostro vicario Generali,
publicandi vendendique potestas fiat; nee aliquem librum, aut scrip-
turas, sive hie, sive alibi impressos reimprimere; minusque aliquid
ementito praelo typis tradere audeat. Qui vero praesenti decreto in
aliquo contravenerit, ultra caeteras S. canonum poenas sit ipso fa-
cto excommunicatus. Haereticorum scripta, libros, aut quaecunque
eorum opera propter haerisim, vel suspicionem falsi dogmatis
damnata, seu de religione tractantia, seu quovis modo haereses
foventia, legentes, retinentes, typis mandantes, aut quomodolibet
defendentes, ligantur excommunicatione Summo Pontifici reservata.
Libros in quibus haereses nullae, nihil de religione, alia tamen
causa vetitos, si quis legere, aut retinere praesumpserit, ultra
lethalem culpam, qua se obstringet, arbitrio nostro graviter pu-
nietur. Et quia ob ignorantiam Constitutionum Pontificalium irrep-
serunt multi abusus in Litaniis edendis, visum est ipsam Constitu-
tionem hie adiungere, quae est talis.—Tu przytacza odnośne posta-
nowienie św. Kongr. Gener. i Inkwizycji z dnia 7 września 1601 г.,
w którem pozwolono używać Litanii, zawierających się we Mszale,
Pontyfikale i Rytuałach i Litanji Loretańskiej, a zabroniono odma-
wiać i drukować nowe—bez poprzedniej aprobaty kongregacji.

Inhaerentes proinde huic Constitutioni mandamus omnibus
typographis, ne ullas Litanias ab hinc, nisi in Constitutione posita
nominatas imprimere audeant; bibliopolae vero etiam alibi impres-
sas in dioecesim nostram non invehant, sub poena pro utrisque
viginti aureorum ad pios usus, et confiscatione talium librorum.
Quod, ut effectum sortiatur, iniungimus serio fiscali nostro, ut
singulis quartalibus officinas librarias revideat, omnesque libros
haereticos, scandalosos, approbationem non habentes, tollat, ac poe-
nas in Cone. Trident, praescriptas urgeat. Qui volet uti Litaniis,
iam editis, iuxta Constitutionem mittat illas ad. Congregationem
Rituum, antequam autem ab ilia approbentur, nullibi publice reci-
tentur, sub peccato.

Cum pervenerit ad Nos, quod liber impressus sit Thorunii
Polonicus, anno 1704, cui titulus initialis: Jidii Uazaryni: post praefa-
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tionem autem: Breviarum Politieorum według Rubrik Mazaryni-
cMch, habito consilio cum Theologis, invenimus eundem librum in
illusionem Breviarii Romani, ut patet in titulo, editum ab haereti-
cis. Demum in multis locis repugnantem simplicitati Christianae,
scripturae sacrae, SS. Patribus, scandalosum, hypocriticam doctri-
nam atque Machiavelli continentem, non vero illam, quae secun-
dum Deum est; proinde conformando Nos regulis de prohibitione
librorum a s. Conc. Trid. editis, nominatum librum cum omnibus in
eo contentis damnamus, configimus et prohibemus legendum, reti-
nendum. Iniungentes parochis, concionatoribus omnibus etiam Reli-
giosis, ut librum hunc damnatum prohibitumque promulgent, hor-
tentur, ne ullus legat retineat penes se, sub poena excommunica-
tionis latae sententiae: et, ubi ilium invenerint, comburant. Biblio-
polae, si librum dictum in suis officinis venalem habent, ex nunc
igni tradant; quodsi quis inventus sit habere ilium, vel in has par-
tes advehere, praeter comminatam excommunicationem, poena 30
aureorum in usus pios et librorum talium combustione mulcta-
bitur. Cui, ut fiscalis Noster attendat, conscientiam illius oneramus.

Caput Nonum. Be Sanctorum et Diėrum Festorum cultu. Sin-
gulis animarum rectoribus districte praecipimus, ut populos sibi
commissos saepe admoneant de festis diebus rite servandis: eos
edocendo, a quibus est abstinendum, scilicet ab operibus servili-
bus: et in quibus debent exerceri, nempe quod spiritualia et reli-
giosa opera frequentent, quodque Sacrificio Missae et aliis divinis
offlciis intersint..

Edoceant etiam parochi, quam sit absurdum diebus ad ani-
marum salutem ordinatis abuti ad interitum indulgendo choreis,
commessationibus, ebrietatibus, ludis et spectaculis. Curent omnino,
turn publicis, turn privatis admonitionibus, eum abusum devellere,
quod nonnullae personae, praesertim mulieres, sub praetextu, aut
honestatis, aut convenientiae, aut consuetudinis, negligunt diebus
festis ad ecclesias et missam audiendam accedere; quos praetextus
et corruptelas damnent etiam concionatores omnique studio submo-
vere nitantur confessarii, gravi iniuncta poenitentia pro transgres-
sione, no dum transgressoribus, sed etiam quomodolibet cooperan-
tibus. Contractus per eos dies non celebrentur actaque iudicialia
sunt interdicta.

Caput Decimum. De Reliquiis, et Miraculis Sanctorum et Ima-
ginibus Sacris. Sacras Reliquias publicae venerationi exponi pro-
hibemus, etiam tanquam Sedis Apostolicae Delegati nisi, quas No-
stra vel Nostrorum Antecesorum approbatio, vel vetustissima aesti-
matlo commendaverit earumque nomina in tabeliam, cuiuslibet ocu-
lis in conspicua tempi! parte appendendam, redigi mandamus. Va-
scūla, seu thecae Reliquiarum conserventur in repositorlis, seu ar-
mariis decenter ornatis in ipso templo, vel in sacristia, loco fixo
et ad ©am rem destinato, nee humidioribus auris obnoxio: cum hac
epigraph©: Reliquiae Sanctorum. Quae armaria clave, apud eoclesiae
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praefectum custodienda, muniantur. Nunquam exponantur, nisi cae-
reis facibus accensis, nisi per sacerdotem superpelliceo et stola in-
dutum. Nulius Sacras ecclesiae (?), vel earum particulas donare,
seu auferre praesumat, sub poena ipso facto excommunicationis No-
bis reservatae. Laici nullo modo Sacras Reliquias tangere audeat.
Nemo sive Saecuiaris, sive Regularis audeat Imagines Sanctorum
efformare, vel efformandas curare cum alio habitu et forma, quam
ab antiquo Catholica consvevit Ecclesia, vel sic efformatas expo-
nere, vel tenere, nee etiam cum habitu peculiaris alicuius Ordinis,
sub poenis contentis in decreto Sacri Concilii Trid. et Constitu-
tione Urbani VIII, ac praesertim excommunicationis ibidem com-
minatae, ad quarum executionem procedemus etiam, uti Sedis Apo-
stolicae Delegati.

Imagines eorum, qui in Sanctorum numerum non sunt relati, in
templis, sacrariis et oratoriis ac praesertim, ubi missae Sacrificium,
aut alia divina officia peraguntur, inconsulta Sede Apostolica, non
possunt exponi. Nulius, sub poena excommunicationis, audeat Ima-
gines promulgare miraculosas sine approbatione Nostra. Parochi
ubi de talibus imaginibus rescierint, eas ex nunc tollant et ad Nos
remittant, populumque moneant, ne eo loci conveniant. (Trid. Cone.
Sess. 25 de Invoc. Sanctor.).

Caput Undecimum. De Sacris Processionibus et Indvlgentiis.
Absint a sacris processionibus dissensiones, ludibria, risus, ioci
vanaeque confabulationes: ipsique Ecclesiastici gravitate, modestia
et devotione ita se gerant, ut ex eorum actibus ad pie precandum
populus invitetur. Seclusa praedicta processione, quae fit in die et
per octavam Corporis Christi, nemo ex quacumque causa praesu-
mat Venerabile Sacramentum extra ecclesiam, habitą processione,
circumferre; nee alias quascunque processiones, quavis de causa,
aut occasione, absque Nostra in scriptis licentia indicere, aut ullo
modo peragere, sub poena ecclesiis, aut oratoriis etiam Regularium
et exemptorum, interdicti ipso facto; ad quae nimirum processiones
eiusmodi accesserint, aut e quibus egressae fuerint.

Cum autem ex dispositione S. Cone. Tridentini nullis, qua-
cunque exemptione suffultis, etiam cuiusvis ordinis Regularibus, li-
ceat Indulgentias publicare sine authoritate Ordinarii; caveant om-
nes et singuli ecclesiarum rectores, etiam Regulares, in ecclesiis,
aut oratoriis, etiam quomodolibet exemptis, Indulgentias, seu ilia-
rum Summaria fidelibus exponoro, aut exposita retinere, nisi eis
legitime recognitis, publicandi licentiam a Nobis obtinuerint. Quod
vero ad Indulgentias Confratribus utcumque concessas, praecipue
per aggregationes ad alias confraternitates, serventur omnimode
ordinata per Constitution em dementis VIII.

Tempore indulgentiarum et aliis diebus, ne offendantur ma-
lime haeretici et turbentur in devotione fideles, prohlbemus ne ve-
tulae cum cera per templum discurrant in omnibus ecclesiis, sed
sedeant ante foras ecclesiarum; cui mandato Nostro rectoros ecclo-
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siarum, etiam Regularium, ut serio pareant, hortamur sub poenis
arbitrariis, vetulas vero sub amissione cerae.

Caput Duodecimura. De Officio Exorcistae. Qui Exorcistae mu-
nere funguntur, in solo digito Dei eiici daemonia ab Evangelistą
apprime edocti Divino, quod est omni armatura fortius adversus
inhabitantes nequitiae spiritus, rite et prudenter utantur, et sicut
in vėre obsessis debitą charitate fidem, per quam in libertatem
gloriae filiorum Dei afferentur, excitare, ita, ut in dubiis, qui ple-
rumque, falluntur, nimiam credulitatem amovere satagant, ne in
tam sancto ministerio obeundo aliquod ludicrum et indecens ir-
repat, sequentibus monitis prorsus eliminandum duximus:

Exorcisandi officium a neminė, sive Saeculari, sive Regulari, in
nulla etiam propria ecclesia exerceatur sine Nostra speciali licen-
tia in scriptis, sub poena, quoad Clericos Saeculares, suspensionis
ipso iure a Divinis aliisque arbitrio Nostro; quod vero ad Regula-
res, ipso facto privationis facultatis audiendi confessiones Sacra-
mentales, quatenus ad eas fuerint approbati, absque spe reintegra-
tionis in posterum, ac aliis gravissimis poenis ad Nostrum arbit-
rium infligendis. Qui a Nobis licentiam exorcisandi habuerint, non
audeant ilia uti exorcisando in privatis domibus, nisi id expres-
sius in licentia concedatur, sed in ecclesiis dumtaxat, sub iisdem
supradictis poenis. Locus, ubi in ecclesia exorcisabitur, sit valde
patens et actio fiat cum praesentia piorum et proborum fidelium;
nedum, ut decentius peragatur, sed etiam, ut obsessus adstantium
precibus auxilium, ac suffragium consequatur; si quae foemina sit
exorcisanda, fiat coram honestissimis mulieribus, ad formam Ri-
tualis Romani.

Arceantur ab ecclesiis omnino plurium Energumenorum con-
gressus ad inquirendum ab aliquo ex eis alicuius etiam obsessi
qualitatem, vel statum; ipsique Exorcistae nullis aliis exorcismis
utantur, quam in Rituali Romano praescriptis, seu ab Ecclesia re-
ceptis, seque omnino abstineant a quibuscunque experimentis, in-
terrogationibus, seu quaesitis, quae a Sacris Ritibus aliena sunt,
sub poenis arbitrio Nostro. Armentur Exorcistae forti armatura
Divinae gratiae, ut stare possint contra insidias diaboli; ac ideo
sua crimina, si quae habent, expellant ex anima, antequam malos
daemones ex alicuius corporibus assumant eiicere, prout etiam
hortentur obsessum ad expiandam conscientiam actusque fidei
eliciendos.

Cum interdum sint morbi naturales, veluti evaporationes in
cerebrum, aut melancholiae effectus, qui vi et ope daemonum fieri
falso putantur: indigent Exorcistae usu summae prudentiae et de-
bent caute perquirere de modo vivendi, de naturalibus affeetioni-
bus et infirmitatibus eius, qui preesumitur obsessus, ac proinde
omnem adhibeant diligentiam, ut de mali veritate certiores red-
dantur. Omnino insuper prohibemus, ne quis quoounque praetextu,
vel qu&esito colore, audeat aliquem exorcieare horis nocturnis. Ca-
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veant Exorcistae praetextu exorcisandi, vel quid simile agendi, lai-
corum domos et praecipue mulierum frequentare, unde plurima in
dies scandala, dissensionesque, ad animarum potius perniciem,
quam fidelium utilitatem oriri audiuntur; aliter se sciant gravissime
puniendos. Abstineant pariter Energumenis potiones, sive medica-
menta porrigere, sub poenis arbitrio Nostro infligendis. Nunquam
pro faciendis exorcismis aperiatur tabernaculum, ubi asservatur
Venerabile Eucharistiae Sacramentum. Si quis autem exorcisandi
facultate abutatur, vel ad turpia et obscaena eiusdem facultatis oc-
casione personam aliquam sollicitare et inducere audeat, excom-
municationis latae sententiae poena sit ipso facto innodatus, ultra
alias gravissimas, etiam corporales, Nostro arbitrio irrogandas. Si
in parochia aliqua Exorcista a Nobis non approbatus comparuerit,
Parochi omnino, sub gravi conscientiae vinculo, tenentur ilium ad
officium Nostrum deferre; populum vero publice edocere, quod
(accedere) ad eiusmodi Exorcistam sit a Nobis serio inhibitiim,
prout hisce gravissime inhibemus: et praefatos Exorcistas obedire
detrectantes etiam cum auxilio saecularis brachii (si opus fuerit)
capiendi et coram officio Nostro praesentandi Illustr. D. Decanis,
in quorum decanatibus haec gerentur, facultatem concedimus. Bal-
nea, murmurationes, erectiones flgurarum, maleficas et ipsa male-
ficia, quasi a se cognita, promulgare; in tricliniis, thalamis, cruces
cum nominibus ignotis facere, prohibemus. Quod si non abstinue-
rint ab his, in exilium mittentur, iuxta decreta S. Congregationis.

Caput Decimum tertium. De Sagis, seu Malefids. Quoniam ex-
perientia constat muitas personas ob suspicionem magiae, seu ma-
leficii innocenter plecti, occurentes tam perniciosis actibus, insi-
stentes Instructioni Romanae, super hoc editae 1657, statuimus:
Ut nulla in posterum saga ex sola denuntiatione in dioecesi No-
stra ad torturas trahatur, vel supernatationibus prohibitis ab Ec-
clesia probetur, neque ex interrogationibus obsessorum a daemone,
vel aliis probationibus levibus, ne dicam futilibus, captivationi et
incarcerationi addicatur, potissimum a iudicibus imperitis, quales
sunt in civitatibus et pagis. Immo omnibus cuiuscunquo status et
dignitatis inhibemus, sub poena excommunicationis, ne ad decre-
tum torturarum, irrequisito Officio Nostro, vel in distantia decano
parochoque, procedant; sed ad Nos prius cognitionem causae remit-
tant, neque iurisdictionem nobis debitam sibi usurpent; quia causa
maleficii primario pertinet ad forum ecclesiasticum, siquidem sa-
gae negant Deum, diabolum venerantur, abnegant fidem, quae per-
tinent ad forum spirituale. Demum ita statutum est in comitiis ge-
neralibus Cracoviae 1548, ubi inter causas ecclesiastieas haec po-
nuntur: Signiflcamus praesentibus, definimus et statuimus cum con-
sensu Dnor. praelatorum etc. Imprimis ad spiritualium iudicium
pertinet iudicare differentiae fidei s. Christianae, Haeresee, Scis-
mata, blasphemias contra Deum et apostasias. Item ad iudicium
spirituale pertinent incantationos et magiae, census porpotui occlo-
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siasticł terrestres et temporales, redemptiones, ecclesiarum dota-
tiones etc. Unde Innocentius VIII, Julius II, Leo X, Hadrianus VI,
iudicia sagarum commiserunt S. Inquisitioni, ubi est; — ubi non,
mixto foro et officio spirituali et saeculari composito. Nec dicat
aliquis spirituales non habere locum in causis criminalibus; sunt
enim contra Bullae editae pro Regno Poloniae a Gregorio XIII,
quam in fine ponemus: et a Cleraente VIII, quam hie subiungimus,
estque talis: Securitati Ven. Archiepiscoporum et aliorum praela-
torum ecclesiasticorum regnorum et dominiorum Tuorum, qui pro
senatorio munere in senatu, comitiis, consiliis et iudiciis eorundem
regnorum interesse et sententiam dicere solent et debent, oppor-
tune consulere volentes, Maiestatis Tuae supplicationibus in hac
parte nobis humiliter porreetis inclinati omnibus et singulis Ar-
cbiepiscopis, Episcopis et aliis praelatis praefatis, ut in eodem se-
natu, comitiis, consilis et iudiciis, quandocunque de rebus et nego-
tiis bellicis et sententiis ac causis criminalibus tractabitur, eorum
sententiam libere, sine aliquo conscientiae scrupulo, aut censura-
rum ecclesiasticarum et irregularitatis incursu, etiamsi inde aliquo-
rum mors aut mutilatio membrorum sequeretur, dummodo ipsimet
sententiam sanguinis non ferant, et a subscriptione sententiarum
abstineant: nisi forsan ex officio huiusmodi etiam sententias sub-
scribere teneantur: quo casu et subscribere possunt, authoritate
apostolica tenore praesentium gratiose concedimus et indulgemus.
Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cae-
terisque quibuscunque. Romae die IX Augusti Anno 1603.

His positis mandamus D. vicario Nostro generali, decanis,
parochis, ut serio executioni huic invigilent, iudicium saecularibus
circa cognitionem maleficii non permittant, coercendo eos censuris
a Nobis decretis, ne cogantur respondere Deo pro sanguine inno-
center effuso et pro animabus, quae ex desperatione et timore
iniquorum iudiciorum damnationi se subiiciunt, per occisionem, sus-
pensionem voluntariam sui, aut traditionem daemoni, qui tune in-
vigilat, varias formas induendo.

Caput Decimum quartum. De JFuneribus. Quaerelae continuae
parochorum, dura clamantes, aures pulsant contra Religiosorum
ausus temerarios et violationem canonum, qui sine ulla requisitione
parochi crucem levare, cadavera deferre, praesumunt; proinde re-
vocamus in menioriam ea, quae circa haec servari debent.

Regulares, cuiuscunque ordinis, parocho non vocato, nec ex-
pectato mortuorum corpora levare et ad ecclesias suas deferre non
possunt, nisi ipse, aut ita fieri permiserit, aut adesse renuerit. Lo-
cus sepulturae cuique proprius est ecclesia parochialis, ntsi quis
aliter elegerit, vel adsit ipsius maiorum conditorium, quod pro
tota domo aut familia oxtructum sit. Nemo clericorum, sive Sae-
cularium, sive Regularium, audeat sub maledictione aeterna quern-
4uam inducere, ut voto, iuramento, fide interposita, seu alias se
obstringat ad sepulturam eligendam, vel electam non immutandam,
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in eorum ecclesia. Nemo parochorum paciscatur, aut exigat a fu-
nere praeter id, quod antiqua, pia et probata consvetudo invexit,
neque a loco in templo, vel- coemeterio, nisi ex causa impensarum
factarum pro extruendis sepulchris, aut eisdem purgandis et re-
ficiendis.

Quodsj alibi in parochiali ecclesia eligat quis sepulturam,
quartam funeralium iuxta praescriptum S. Canonum, ac novissime
Cone. Trident., parochi urgeant,' non obstante consvetudine in con-
trarium. Quantum fieri potest abstineant a sepulturis diebus festi-
vis. Parochus habeat librum, in quo iuxta formulam Ritualis Ro-
mani adnotet mortuos suos parochianos. Ad instantiam RR. paro-
chorum et praecipue parochi vilnensis, Religiosi ad cadavera psal-
terium non audeant canere, si quidem iuri illius adversatur, quod
habet ex concordantiis civitatis vilnensis cum parocho 1521 factis.
Hoc munus pertinet ad cantores ecclesiae parochialis vilnensis; si
contra fecerint damus facultatem psalterii recipiendi ab illis et
alias poenas comminamur, nisi habeant ab 111. D. parocho super
hoc facultatem.

Caput Decimum quintum. De Vita et Honestate Clericorum.
Ecclesiastici ordinis dignitas, Leviticae Tribus ministerio multo
praestantior, tales exigit viros in sortem Domini vocatos, qui vere
pietatis cultu, vitae innocentia et morum honestate et gravitate,
ceterisque virtutibus fidelium communionem, cui praesunt, in ve-
nerationem alliciant; ne vitiis saecularibus obnoxii gravissima Divi
Gregorii animadversione merito afficiantur. Ait enim, quod „nul-
lum ab aliis maius praeiudicium, quam a sacerdotibus tolerat Deus,
quando eos, quos ad aliorum correctionem posuit, dare de se exempla
pravitatis cernit; quando ipsi peccamus, qui compescere peccata de-
buimus; et quia eo ipso, quo caeteris praelati sumus, ad agenda
quaelibet maiorem licentiam habemus, susceptae benedictionis mi-
nisterium vertimus ad ambitionis argumentum". Qua in re gravis-
simi momenti, ut praecipuas, imo primas pastoralis Nostrae solici-
tudinis partes implere in Domino possimus, S. Sacrorum Canonum
Trident. Concilii leges commendamus et enixe praecipimus.

Corona, seu Tonsura, quae debebit esse ordini congrua, defe-
ratur patens ita, ut conspici possit. Meminerint ecclesiastici eorum,
quae S. Canones edixerunt de ipsorum cohabitatione cum mulieri-
bus, etiam consanguinitatis, vel affinitatis gradu coniunctis; ac pro-
inde eo magis arceant suo servitio ancillas, vel iuvenes, vel sus-
pectas. Nemo etiam clericorum doceat mulieres, aut puellas logere,
scribere, canere, sonora instrumentą pertractare, seu quidquid
aliud, non impetrata a Nobis facultate; quod si eecue egerit, car-
cere formali ad Nostrum arbitrium punietur. Mercimonia, negotia-
tiones, conductiones alienorum praedlorum etiam per intermediam
personam, interdicuntur clericis, poenisque S. Canonum et aliis, ad
Nostrum arbitrium, contravenientes omnino subiaeere volumus. Non
sušelpiant tutelas, aut euras, nisi impertrata a Nobis facultate; ne-
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que sine eadem licentia audeant causidicum, advocatum, procura-
torem agere in tribunalibus laicis, sub poenis Nostro arbitrio re-
servatis.

Nulius sacerdos, celebraturus sacrosanctum Missae Sacrifi-
cium, sacerdotalia indumenta sibi imponat, conscius sibi opus esso
sacramentali confessione; sed antequam ilia induat, confiteatur, nul-
lusque confessarius sacerdoti alba induto aures praebeat ad con-
fessionem. Omnes, qui in sortem Domini vocati sunt, inanium,
scurrilium, ac impurorum librorum etiam nominationem abhorre-
ant, sed crebro evolvant pios, ac eos praesertim, ex quibus in
suis respective muneribus instructiores reddi possint. Eosdem
tandem enixe hortamur, atque in Domino obsecramus, ut mores
correspondeant dignitati, et abiicientes omnia saecularia desideria,
sobrie, iuste ac pie vivant, in ecclesia frequentes suo quisque mi-
nisterio, ac divino cultui intenti, nihil, nisi sanctum sciant, aut co-
gitent; et ubique modestiam, in superiores reverentiam ac obedien-
tiam, erga alios benignitatem praeseferant cum omni humilitate et
patientia, supportantes invicem in charitate, ut tanquam lucernae,
super candelabrum positae omnibus, qui in domo Dei sunt, illu-
cescant. Arma clerici non deferant; clericorum enim arma sunt
orationes et lacrymae; si quis cum his deprehendetur, arma amit-
tet et alias poenas luet, quas arbitrio nostro statuemus. Ulicitas
venationes, aucupia, choreas, tabernas, comessationes, lususque
alearum, vetitos sibi esse intelligant clerici.

Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus; quare
S. canones vėtant clericis in sortem Domini vocatis et perfectionis
professionem adeptis, ne se saecularibus negotiis immisceant; pro-
hibent vero nominatim: ne Ministri laicorum fiant, nee in rebus
eorum procuratores existant. Quos quidem canones cum Tridenti-
num concilium una cum aliis, ad vitam et honestatem clericorum
pertinentibus, innovaverit; praecipimus, ne in posterum clerici lai-
cis operam suam dent titulo oeconomorum, agentium, domus ma-
gistrorum, factorum, administratorum, ac quocumque alio, quo ne-
gotiis saecularibus applicentur et implicentur. Licebit tamen iis in
domibus laicorum, honestam et christianam vitam agentium, famu-
lari missarum celebrandarum, aut filiorum instituendorum causa,
dummodo ibi nullum aliud statu dericali indignum obsequium prae-
stent; habeantque ante omnia licentiam Nostram scripto exaran-
dam, et quolibet anno renovandam; cuius conditionibus nisi fece-
rint satis, ea deinceps carebunt; si autem aliquod ex supradictis
officiis vetltis exorcuerint, poena suspensionis mulctabuntur.

Ildem clerici hora 9 vesperi de aestate, de hyeme hora 5
noctis, per plateas non vagentur, sub poena carceris. Si tamen
sint parodii, vel parochos adluvantes, aut certe confessarii et yo-
centur ad aegrotos, liborum illts erlt etiam tune pergere, quo ire
decreverunt, adhibito tamen lumlne, nee aliter sab eadem poena.
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Caput Decimum sextum. De Parochis. Pastorale et gravissi-
mum parochorum munus implere satagant viri apostolico zelo prae-
diti; quippe qui ab Evangelica parabola edocti assimilari debent
homini negotiator], quarenti bonas margaritas, animas scilicet suae
curae commissas, et ne vel una preciosa depereat, omnia sua bona
vendere, nempe accepta ab omnium bonorum largitore talentą, sa-
nam doctrinam, sedulam operam, impigrum laborem et vigilantiam,
paternae charitatis fervorem ipsosque ecclesiasticos proventus ad
mentėm sacrorum canonum impendere tenentur: immo talem de
concrediti gregis discrimine solicitudinem gerant, ut unusquisque
eorum merito cum apostolo dicere valeat: Quis infirmatur, et ego
non infirmor? Quis scandalisatur, et ego non uror? Porro pastorum
imperitia et socordia voce veritatis increpatur, cum per prophe-
tam dicitur: Ipsi pastorės ignoraverunt intelligentiam et tenentes
legem nescierunt me; idcirco sugillantur mercenarii cognomento,
quae per S. Conc. Trid. et ecclesiasticarum constitutionum, quas
enixe iniungimus, observantiam penitus abóleant.

Sciant Sacriflcium Missae singulis Dominicis, ac festis diebus,
applicandum esse a parochis pro populo, iuxta decreta S. Congr.
Concilii. Aquam lustralem prope ianuas ecclesiae in suis vasculis
mundis semper servabunt, quam saltern semel in mense renova-
bunt, vetere in sacrarium immissa. Paterno affectu, opportunis co-
hortationibus, ac monitis, dissidia et contentiones, inter suae pa-
roeciae subditos exortas, in neutram partem plus aequo propensio-
res, studeant componere: penitusque evellere, odii atque inimici-
tiae semina, multoque magis submovere rixas et contentiones inter
sacerdotes et clericos, quae solent in populo scandala gignere gra-
viora.

Ecclesiarum et altarium cultum sacrarumque supellectilium
nitorem atque honestatem a se praecipue requirendam meminerint,
nee patiantur altaria, quae habent patronos, praedicto cultu carere;
sed eosdem patronos moneant; et ipsis non providentibus ad Nos
deferant. fParochi expleta benedictione fontis Baptismalis, prae-
scripta in tit. De Baptismate, non tradant alicui illam aquam vete-
rem, quam aliquando expeti sub fixo devotionis praetextu comper-
tum est ad suporstitiosos usus, nee ab ullo accipi permittant sub
poena excommunicationis latae sententiae.

Caput Decimum seplimum. De rebus Ecclesiae non alienandis.
Ecclesiarum, Beneficiorum, locorumque piorum Rectores atque ad-
ministatores quicumque, eorum bona immobilia, aut mobilia pre-
tiosa vendere, alienare, vel quomodocunque obligare, aut perpetuo
canone locare contra formam Constitutionum Pauli II et aliorum
Summorum Pontificum, sub censuris et poenis indictis per easdem
constitutiones, nullatenus praesumant; omnesque contractus aliter
celebrati, sint ipso iure nuili; prout nunc irritos, nullos et inanes
declaranms. Ea vero bona, quae iuxta Sacros Canones et antiquam
observantiam, Nostra ordinaria authoritate alienarl permittuntur,
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sine licentia Nostra, vel Nostri vicarii generalis, in scriptis prius
obteńtenta, distrahere, permutare, aut quomodolibet obligare, sub
poenis excommunicationis, ultra nullitatem conctractus, omnino ca-
veant. Clerici praedictis alienationibus, aut usurpationibus assen-
tientes, ultra poenam excommunicationis, subiiciuntur ex decreto
S. Cone. Tridentini etiam poenae privationis beneficiorum et inha-
bilitatis ad alia obtinenda. Locationes bonorum quorumcunque prae-
dictorum nullo modo ultra triennium fiant, iuxta Constitutionem
Pauli II: et solutiones pensionum anticipentur in praeiudicium suc-
cessorum.

Venditores vel Emptores bonorum stabilium aliorumque iurium,
quae ecclesiis, monasteriis, capellis, collegiis ecclesiasticis, vel lo-
cis piis sint obnoxia, cum onere annui census, vel quodvis aliud
emolumentum solvendi; si hoc certo scientes in huiusmodi aliena-
tionibus, sive contractibus onera praedicta tacuerint, vel tantum in
genere expresserint, non specificando ecclesiam, vel locum, cui
praedicta debentur, ipso facto excommunicationi subiicimus, a qua,
nisi facta prius expressione praedicta, absolvi prohibemus; eandem-
que excommunicationis poenam notarios aliosque, in quo malitiose
consilium dantes, incurrere declaramus. Stabilia autem modici va-
loris et mobilia non pretiosa, quae authoritate episcopali alienari
de iure permittuntur, quicumque sine Nostra licentia, in scriptis
danda, alienare attentaverit, ultra nullitatem contractus, poenas
condignas arbitrio Nostro dabit. Praefatis omnibus, nominatim vero
hospitaliorum, sacristiarum, etiam monialium custodibus et admi-
nistris districte praecipimus: ne quidquam sacrae, aut profanae
supellectilis aliis etiam ecclesiis, aut locis piis, commodare absque
Nostra, vel vicarii nostri generalis, licentia audeant.

Meminerint vero Beneficiati iuramenti, quo se capientes pos-
sessionem devinxerunt, non modo Bona praedicta non alienaturos,
sed alienata pro viribus vindicaturos: illudque strenue et fideliter
adimplere satagant; et si quas in hoc proposito difficultates arduas
repererint, eas nobiscum communicare festinent; nee super iisdem
alienatis, seu usurpatis, bonis ad aliquam compositionem, transa-
ctionem, aut innovationem, Nobis inconsultis, ullo pacto deveniant.
Bona vero ilia vicinis non locentur, ne ii, quod saepe contingere
solet, limites suos in ecclesiasticum solum protendant; aut si id
quandoque necessitas, aut magna utilitas fieri svadeat, huiusmodi
bcationum documenta per notarium publicum, cum accurata men-
surae et confinium bonorum ab omni latere descriptione, confieian-
tor: quod quldem etsi in omnibus loeationibus; potissimum tamen
4bi conductor est vicinus et ubi bona in emphiteusim conceduntur,
servari volumus. Ecclesiarum locorumque piorum domos ao aedifi-
°*& quaeeumque beneficiati atque administratores pro vfribus re-
fleiant, ac sarta tectaque conservent; ea vero ex toto, vel ex parte,
etiam praetextu in nieliorem formam erigendi, demoliri sine Nostra
Hoentia пои audeant.
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Usurpantes demum, aut quocumque praetextu, sive per se,
sive per alios, indebite detinentes ecclesiae, vel cuiusvis loci pii,
bona, iura, census, fructus, emolumenta, obventiones, instrumentą,
libros, aut cuiuscunque generis scripturas; ac etiam quomodolibet
impedientes, ne praefata iis, ad quos pertinent, reddantur et ab
iisdem percipiantur; noverint se subiacere excommunicationi, Summo
Pontifici reservatae in bulla Coenae Domini, atque decreto Cone.
Trid. Clerici vero, qui huiusmodi fraudibus et usurpationibus con-
sentiunt, ultra excommunicationem, supra expressam eiusdem con-
cilii decreto, beneficiis privantur et ad quaecumque alia beneficia
inhabiles efficiuntur; qui et suorum ordinum executione arbitrio
Nostro suspendendi sunt. Quodsi is ecclesiae patronus fuerit, etiam
iure patronatus, ultra praedictam excommunicationis poenam, eo
ipso privatus fuerit.

Porro quoscunque piorum legatorum executores, sub Divinae
ultionis interminatione, monemus eisque stricte praecipimus, ut
ea fideliter exequantur. Qui, ne huiusmodi legata, vel donationes,
seu concessiones fiant, directe vel indirecte ausu temerario im-
pediverit, omnipotentis Dei iudicium merito reformidet. Qui vero
ilia intra statutą ultimis tabulis tempora, aut si haec ibi definita
non sint, intra spatium unius anni, a morte testatoris computandi,
exequi non curaverint, sciant executionem eorundem ad Nos eo
ipso devolvendam.

Caput Decimum octavutn. De Ordinandis. Quia decet omnino
clericos, in sortem Domini vocandos, vitam moresque suos ad pie-
tatem perfectionemque componere; quapropter sciant ordinibus ini-
tiandi se non admittendos, nisi ante actae vitae suae testes ha-
buerint litteras, si studiis litterarum in scholis incubuerint, a prae-
fectis scholarum, quo ad vitam et doctrinam; si vero aulae obse-
quiis addicti fuerint, ab ipso domino subscriptas, quo ad honesta-
tem conversationis; ut ex priore informati vita, velut iactis semi-
nibus, coniicere possimus, quanta vitae sanctions speranda sit mes-
sis. lidem sciant se habere debere requisita necessaria ad prae-
scriptum Sacrorum canonum et conciliorum, praesertim Tridentini
et constitutionum apostolicarum. Ne igitur aliquis furtive et per
fraudem in sanctuarium ingredi audeat, praesenti edicto monen-
tur infrascripti (si forte inveniuntur, etiamsi Regulares sint),
ne accedant ad ordines suseipiendos; quod si accedere praesump-
serint, eos excommunicatos ipso facto declaramus: Qui falsarunt
et exhibuerunt, vel scienter usi sunt falsis, seu vitiatis litteris
dimissorialibus. Qui titulum beneficii, pensionis, vel patrimonii, ad
quern petunt ordinari ad sacros ordines, non possident, vel ficti-
tium, vel infructiferum, aut fiduciarlam obtinent. Qui legitimam
aotatem pro unoquoque ordine, requisitam a Cone. Triden., habere
falso constare fecerunt, si falsitatis conscii eunt. Qui irregulares,
vel aliis ecclesiasticis censuris scienter irretiti sunt. Hi si ordi-
nentur, ipso iure fiunt irregulares, ac si in ordinibus susceptis



— 449 —

ministrassent. Regulares, qui scienter milliter professi sunt et
eoruin professionem nuliam unquam ratam habuerunt.

In ordine diaconatus constituti, sciant se non admittendos ad
presbyteratum, nisi sufficientem pro confessionibus excipiendis ha-
buerint doctrinam et noverint casus reservatos. Parochi vero, qui-
bus saepe contingit, quod poenitentes cum casibus reservatis No-
strae Sedi eos conveniant, ut eorum quantocius curent vulnera;
tenentur a casibus reservatis a Nobis, vel officio Nostro procurare
facultatem, a quibus vi beneficii curati non possunt absolvere, nisi
specialiter obtineant licentiam. (Layman lib. 5 tr. 6 etc.).

Caput Decimura nooum. De Testamentis. Cum ex sacris cano-
nibus, tarn curatis, quam non curatis de bonis et fructibus benefi-
ciorum suorum acquisitis, pro ipsorum arbitrio data sit testandi
facultas; testaturi sequentia observent: ad sua testamentą duos sa-
cerdotes, si fieri potest, convocent; aut secus alios pios viros, per
quos possit de ipsorum voluntate constare, ut tanquam testes ulti-
mae voluntatis testamentorum (sic)subscribere possint. Quodsi testatu-
rus nolit testamentum suum publican, scriptum suum manu sua,
vel alterius, testibus ad hoc convocatis (expediret ut parochus vi-
cinior adesset, quod si parochum noluerit, aut non potuerit adhi-
bere, duos testes, vel certe quatuor convocet), offerat dicendo haec,
vel similia verba: Domini mei, offero coram vobis in scriptis ulti-
mam meam voluntatem, nolo tamen, ut aliquis sciat, quamdiu vi-
xero de rerum mearum dispositione introscripta; protestor autem,
quod in ista charta scripsi ultimam meam voluntatem, quam valere
cupio; hoc et omni alio meliore modo, via, iure, stylo et forma,
ita, quod si non valebit iure testamenti, valeat iure nuncupativi
testamenti, vel alio meliore modo. Ipse plebanus, vel testator sub-
scribat sic: Ego N praesens testamentum manu mea, seu alterius
manu N. scriptum, vobis dico et protestor, quod mea sit ultima
voluntas et vos, quos vocavi et rogavi, eo nomine rogo, ut sub-
scribatis in fidem et testimonium praemissorum. Testes autem
scribant sic: Ego N tęstis vocatus et rogatus ab Adm. Rndo D. N.
interfui et audivi testatorėm sic dicentem: haec est mea voluntas
ultima in hac charta, quam tamen non audivi et legi, quia testa-
tor nolebat mihi notum esse, ideo subscripsi in testimonium prae-
Jnissorum. Quod si testes scribere nesciant, eos debet rogare te-
stator, ut conveniant viciniorem parochum et in recenti hoc ipsum
denuntient et petant, ut hoc sumat ad notam.

Meminerint iidem testaturi, ut dum a sua ecclesia morte avel-
luntur, orphanam non dimittant illam, sed memoriam sui in sinu
sponsae testamentaliter legatis rebus, ex fructibus beneficiorum
acquisitis, relinquant, ut ingratitudinis notam evitent. Malto magis
•Hi, qui ' dilapidata ecclesiae suae curae commissae sacra supBl-
bctili, et depauperatis per neglectam administrationem bonis, ab
his non expetit gratitudinem, sed restitutionem.—Na tern się koń-
czy liet pasterski, następuje breve Grzegorssa ХШ papieža. Vene*

&7
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rabilibus Fratribus Archiepiscopo Gnesnensi primati Bpiscopisque
eius suffraganeis nee non Capitulis Cathedralium et Collegiatarum
Ecclesiarum atque universo Regni Poloniae clero. Gregorius Papa XIII.
Venerabiles Pratres et dilectissimi Filii. Salutem et Apostolicam
Benedictionem. Et Nostra ecclesiarum omnium solicitudo et Vester
erga Sanctam Sedem Apostolicam sincerae devotionis affectus re-
quirunt, ut quantum possumus in ecclesiarum vestrarum regimine
et iurium ipsarum prosecutlone vobis authoritate vestra opitulemur.
Cum itaque dilectus filius Jacobus Breznicius canonicus posna-
niensis vestro nomine Nobis exposuisset saepe accidere, ut in ter-,
ritoriis, villis, pagis, aliisque locis (quae ratione vestrarum eccle-
siarum possidetis et in quibus temporale dominium, ас forsan me-
rum ać mistum imperium, gladii vobis potestas competit), haere-
tici, schysmatici sectarii, ac alii milites et praedones, etiam genere no-
bilitatis pollentes, vobis et aliis ecclesiasticis personis plurimum infesti
sint, et frequenter territoria, villas, pagos et vasallos, et subditos,
vestrasque et illorum res, possesiones et bona depraedari, exte-
nuare, oprimere et ibi grassari, illiusque varia dispendia et damna
inferre, boves, equos et alia armenta, ut ex bonis vestris, certis
limitibus et confiniis circumscriptis, seu circumdatis, diripere et
illinc abducere, ac denique infinita alia latrocinia, homicidia, ne-
ces, insultus et excursiones facere et exercere audeant: et cum
vos, qui alio modo similes violentias, invasiones et vestrorum va-
sallorum depraedationes repellere non valetis, nee potestis adver-
sus haereticos, schysmaticos, sectarios, latrones et homicidas, nee
non alios delinquentes praedictos criminaliter agere et experiri, ac
inquirere, debitis poenis coerceri et puniri facere intendatis, si vo-
bis ad id Sedis Apostolicae sufragetur authoritas. Et ideo nobis idem
pro parte vestra humiliter supplicaverit, quatenus in praemissis
opportune providere de benignitate apostolica dignaremur, hoc cu-
pientes, ut delinquentium similes ausus congruis remediis coer-
ceantur, et aliis aditus committendi similia praecludatur; huius-
modi supplicationibus inclinati, vobis, ut per procuratores a vobis
deputari solitos, quoscunque haereticos, sectarios, latrones, homi-
cidas et alios delinquentes praefatos, coram competentibus iudici-
bus accusare et deferre et contra eos, tam civiliter, quam crimi-
naliter et mixtim agere et experiri, nee non desuper quoscunque
processus et inquisitiones formari ac sententias ferri et promulgari
easque solidae executioni demandari, petere, instare et procurare
absque excommunicationis aut irregularitatis, vel inhabilitatis, вей
privationis beneficiorum ecclesiasticorum, per vos pro tempore ob-
tentorum, aut cuiusvis alterius poenae, vel censurae, incursus, li-
bere et licite possitis, apostolica authoritate, tenore praesentium,
de- speciali gratia concedimus et indulgemus, ac vobiscum, quate-
nus opus sit, desuper dispensamus. Non obstant. etc..

Appendix eorum quae desiderantur in Epistola. PraeeipJmus
In virtute s. obedientiae, ne sacordotos et clerici utantur pilele
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cornutis vulpinis in quibus incedant tanquam sculteti, sed rotun-
diś, idque solum coloris nigri in panno. Cingulos solum nigros ha-
beant. In civitatibus per plateas non incedant in palliis variorum
colorum, sed solum nigri; nee portent pallia, vulgo: opończa, nisi
forsan propter pluviam, sub amissione talium, cui Instigator invi-
gilet. Per templum, praesente populo, non incedant in veste infe-
riori, aut lacera, sed omnino in superpelliceo, honestatis et deco-
ris memores, immo expediret (quod etiam iubemus), ut in domo
parochiali, vel residentia sua, aut in porticu templi assumant su-
perpelliceum.

Cum parochianis in templo non loquantur, nisi brevissime,
salutationis gratia; rumores, nova, different extra ecclesiam.
Moneant sine respectu eos, qui in templo colloquuntur, domum ora-
tionis facientes locum conferentiarum. Doceant non satisfacere
praecepto de audienda missa illos, qui vel toto tempore, vel nobi-
liori parte vacant confabulationibus. Et quoniam mulieres putati-
vae energumenae, distractiones magnas fidelibus in devotione fa-
ciunt; eas per ordinatos ad id ex templo eiiciant, neque -tempore
devotionis admitti permittant.

Nulius absque Nostra, vel vicarii Nostri generalis scitu, fa-
cultate, suscipiat commendarium, vicarium; alioquin susceptus ipso
facto suspensionem incurrat. Non removeant susceptos et a No-
bis approbatos pro libitu suo, nisi prius causas amovendi deferant,
ne vagari cogantur ab illis remoti. Sine Nostra, vel vicarii Nostri
generalis facilitate, aut Decani (si difficilis sit ad nos recursus),
quae facultas in scriptis haberi debet, nulius proficiscatur ex-
tra limites dioecesis, neque absentet se a parochia, nisi gravibus
de causis et collecto idoneo sacerdote, qui parochialia exercere
possit, sub poenis contra non residentes in cone. Trident, positis.
Venientes Vilnam praesentent se vel Nobis, vel vicario Nostro gene-
rali; alias ab Instigatore, ut vagi captivabuntur; neque abeant non
dicto vale; ob muitas rationes: maneant in domibus parochialibus,
prope templum et non in praediis, sub poena privationis fructuum,
imo, si protervi fuerint, etiam beneficiorum. Cum foeminis in uno
eodemque curru per plateas non discedant; multo magis ad partes
acatholicorum; nam etiamsi id optimo animo fiat, scandalo non ca-
rebit, a quo debemus esse longissimi: qui secus fecerit, arbitrio
Nostro punietur.

Parochi, dum visitant parochianos tempore strenae, inquirant
de vita vicinorum, de inimicitiis et aliis, ut mederi possint; vitent
ex hac occasione compotationes, sed si humanitati aliquid conce-
dendum iudicabunt, sacras reliquias, vel crucem ex mensa, tum
stolam et superpolliceum deponant, nullo modo in hoc amictu bi-
ber© praesumant. In funeralibus prandiis, vulgo: stypy, praemittatur
benedfetio mensae (quod in aliis similibus exequantur), finita mensa
fit gratJarum actio, post quam discedant ad propria, nee morentur
diutius. In solennltatibus tomplorum parochianos aliosque cum luxu
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non tractent; sed, si videbitur, frugali mensa excipiant. Indecens est,
ut dum maxime devotioni indulgendum, tum compotationi, conviviis,.
non sine scandalo, protractis in serum vesperis, cum taedio populi
expectantis, indulgeatur.

Usum tabaci, tam fumati, quam pulverisati interdicimus, ma-
xime in templo, sacristia, dum sacras vestes induunt; turpe est
sacerdotem graviter olentem ad sacra accedere. Vestes, colaria, sor-
dido pulvere conspersa gerere. Caveant etiam a nimio huius pul-
veris usu in confessionibus, si quidem saeculares non aedificantur,
scientes plerumque, non ex necessitate, sed ex pessimo habitu
hune usum fore.

Curent parochi quam primum habere Baccalaureos idoneos
pro instructione puerorum in litteris addiscendis; scholas, si non
sunt, erigant. Cantum firmum, seu chorałem, qui penitus deficit,
ubique edoceri in scholis curent, praesertim in civitatibus, et ubi
ad hoc sunt fundationes, conductis peritis cantoribus. Sciant om-
nes ordinandi specimem in examine se daturos ex cantu: quod
enixe commendamus examinatoribus, ut super hoc experimentum
faciant.

Antequam matrimonio assistant, prius per scholam canatur:
Veni Creator, iuxta Rituale, пес in hoc dispensent. Dum asper-
gunt diebus Dominicis populum aqua benedicta, non proluant ni-
mium, aut in oculos aquam inspergant, maxime foeminis; non por-
tent una manu erucem, dum aspergunt; nam id est contra Rur-
brum; sed manu vacua pluviale elevent, meminerintque in hoc actu
omnis. modestiae. In processionibus, ubi stationes praescribuntur,
nullo modo hae omittantur, sicut nee aspersio.

Ante concionem Evangelium ex ambona legant omnes clara,
distincta voce et non demissa; primus enim audientium hie fructus
est, quo privantur, dum quid legatur, non audiunt. Idem servent
in denunciatione bannorum, festorum, ieiuniorum, ut ab omnibus
audiantur. Promulgatis bannis addant: Jeżeli kto wie o przeszko-
dzie do małżeństwa między osobami wspomnianemi: Jakie są prze-
szkody pokrewieństwo, kumowstwo ze chrztu, albo bierzmowania
у inne, niechay daie znać do Nas.

Dum offeruntur a populo primitiae, panes, casei etc. поп po-
nantur in altari maiori, sed in mensa separata prope altare. Con-
fessiones in sua domo nulius audiat, praesertim foeminarum; sed
in templo, non etiam in sacristia, per quam liber transitus fieri
поп debet, пес ullus поп necessarius admittatur ad illam.

Communionem distribuat ad crates, non in gradibus altaris.
Non permittant tempore sacri post crates foeminas ingredi neque
altari appropinquare. Data communione non signent quemvis manu
crucem producendo; siquidem id Sacra Hostia fieri debet, dum por-
rigitur. In incendlis pubUcis prohibemus severissime omnibus, ne
audeant Venerabile circumferre, propter muitas irreverentias et
consequentias seandaloeas. Pulsus pro salutation© Angelica mane,



— 453 —

meridie, vesperi in omnibus ecclesiis servetur; et vesperi etiam
pro defunctis. Ubi mos hucusque viguit, ad praescriptum Ritualis
imminente tempestate pulsari campanas, ut populus ad orationem
excitetur pro avertenda tempestate, servetur: ubi non erat, si com-
mode fieri potest, inducatur. Diligenter attendatur, ne illi, qui pa-
rant hostias, triticeae farinae aliam admisceant ob defectum; cu-
rent ut hostiae sint mundae, albae, habentes figuram non profa-
nam aliquam in se expressam, sed iuxta communem ecclesiae ri-
tum, vel Crucifixum, vel agnum Dei etc. Calices aqua calida semel,
vel bis in anno de toto lavent, ut mundentur a pulveribus, qui
illis adhaerent.

In paschate, dum benedicunt esculenta (quae extra ecclesiam
benedici deberent), non utantur pluviali, non adhibeant thurifica-
tionem, cum id repugnet Rubricis. In festo s. Stephani nullo modo
patiantur se avena lapidari, cum multa inconvenientia contra digni-
tatem sacerdotalem a plebe committantur.

Canones missae in quovis altari ponantur, cui RR. DD. De-
cani in visitationibus serio attendant. Pro vesperis semper hora
2 pulsetur; nam e vicinis pagis populus adesse poterit, si tempe-
stive inchoentur. Loco vesperarum non substituant aliquam can-
tionem vel Litaaias, nisi aliter omnino ex casu fieri non possit.
R. D. Decani visi tent temporibus assignatis, sub poena amissionis
officii et aliis. Processus quicunque ad illos ordinantur, sine mora
mittant per decanatum via cursoria more antique Ubi quis paro-
chorum decesserit, pro illius funere invitent alios parochos, qui
suo confratri hoc obsequium ultimum praestabunt. Sine ulla dila-
tione significent Nobis, vel vicario nostro generali de morte NN,
sub similibus poenis. Rubricellas, sive Directoria, recipiant pro toto
decanatu et Olea Sacra, facilius enim parochi ab illis accipient,
quam ut singuli Vilnam mittant cum difficultate et periculo.

Religiosi, nisi in defectu saecularium praesbyterorum, non ad-
hibeantur ad exercenda parochialia, aut obsequia ecclesiarum pa-
rochialium, neque Graeci Ritus, nisi in extrema necessitate; de qua
edocebunt Nos, vel vicarium nostrum generałem. Religiosi sub
poena suspensionis non benedicant nuptias; mulieres post matri-
monium, aut partum, sine expressa licentla Parochorum. Religiosi
non suscipiant fundationes in quibus duodecim personae ali com-
mode nequeunt; alias procedemus contra illos iuxta dispositionem
S. Cone. Trid. Religiosi iuxta Institutą sua, qui tenentur ad cho-
rum, firmo cantu utantur et non figurato, nisi in aliquibus solen-
nitatibas. lidem si deliquerint extra claustrum, noverint se cor-
rection} nostrae subiacere, iuxta Cone. Trid. Qui parochias tenent,
V©1 curam animarum gerunt, iurisdictioni nostrae atqu© obedien-
tiae sciant se subiectos, ac proinde omnia statutą non aliter, quam
parochi et alii observare, promulgare tenentur, sine recursu ad
Buperiores, gub privatione beneficii. Superiores, penes quorum mo-
nasterla paroclilao sunt, deputent certum ex suls ad exercenda
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parochialia et non omnibus id committant. Religiosi, si in Cathedra,
vel parochia solennitas aliqua celebratur, eodemque tempore apud
illos incidat, tubis, tympanis non avocent populum a primaria ec-
lesia. Qui usus tympanorum moderandus, si non eliminandus om-
nino ab ecclesiis est, cum castris, non templis conveniat et popu-
lum in devotione turbet. Congruum est conformeque Rubricis, ut
in processionibus cum Venerabili canantur hymni et similia de
Venerabili Sacramento et non aliae cantiones, ab hoc Mysterio
alienae prorsus; proinde omnes se accomodare Rubricis circa hoc
curent.

Ut morem gerant Smi D. N. dementis XI mandatis, revo-
camus in memoriam omnibus superioribus Religionum litteras
eiusdem Smi, in quibus praecipit, ne capellanos dominis saeculari-
bus concedant, nisi habitą facultate Roma a s. Congr. in scripto,
quam Nobis praesentare tenebuntur. Proinde omnes ad monasteria
revocent, intra 6 menses facultatem obtineant, prout et nos dictis
capellanis, post exspirationem temporis praefixi facultates omnes
a Nobis concessas revocamus. Experientia enim docet, quod perso-
nae Religiosae in aulis saecularium saecularisentur, aulicismum
imbibant, disciplinam religiosam nauseent et Religioni suae immo
Ecclesiae probro sint. Provisores hospitalium, xenodochiorum sin-
gulis quartualibus coram R. D., praepositis, vel parochis rationem
reddant; hi vero singulis annis coram Nobis, vel vicario Nostro ge-
nerali, aut decano. Quodsi provisores et alii, ad quos cura hospi-
talium pertinet infideliter se gerant, bona dissipent, pauperes ne-
gligant, poenis subiacebunt, si habent ius collationis patronatus,
his privabuntur. In xenodochiis curent hi, ad quos pertinet, ut
separatim foeminae a viris maneant. Diebus festis mandamus om-
nibus mercatoribus, cuiuscunque status, ritus, ut tabernas cum
mercibus claudant, sub poena toties quoties trium imperialium ad
pias causas. Item ne permittant in domibus suis musicam sonare
ante finitas saltem vesperas. Cui, ut serio attendat Fiscalis noster,
iniungimus. Excipiuntur Apothecae, quae tamen claudi debent, dum
pulsatur pro concione.

Et haec sunt, Confratres et Consacerdotes in Christo dile-
ctissimi, quibus vos breviter commonendos duximus. Credimus,
quod eo omnia animo exequi curabitis, quo a Nobis scripta sunt,
nimirum, pronissimo in restaurandam disciplinam ecclesiasticam, in
quibus ab ilia deviatum est. Cuncta hie posita, ut videre est, ad
vestram doctrinam scripta sunt, nihil facile invenientes, quod ex
sacris canonibus et statutis maiorum, diligent! cura depromptum
non sit. Proinde eo alacrius a vobis accipienda putamus; siquidem
neminem latere potest, quod s. Romana Ecclesia quidquid statuit,
quidquid ordinat, perpetuo ac irrefragabiliter ab omnibus observan-
dum est (can. 4, dist. 19). Neque ullus novitatem esse afferat,
cum in antiquissimis canonibus reperiantur. Neque difficilem exe-
cutionem alleget; non erit difflcUis, modo seria accedat volofltas.
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Calamitas temporum non obest, quodsi enim non ita exacte, ut de-
'berent fieri, nunc haec possunt; at veniet tempus, pro quo haec
scripta sunt, ut ad omnimodam observationem obstacula tollantur;
d e reliquo si quis temere haec observare noluerit, noverit se gra-
viter coram Deo delinquere; qui enim Ordinationi superiorum re-
sistit, adeoque in Deum peccat; a quo et punietur. Nos pastorali
nostro debito satisfacientes, coram Deo et hominibus liberi in con-
scientia erimus; at qui desideriis nostris obtrectant, inflati super-
bia ilia perverse explicant, contra eos coram aequissimo Iudice
Deo causam nostram agemus; omnes enim nos manifestari oporte-
bit ante tribunal Christi et tune apparebit animus noster sincerus
pro bono ecclesiae; Riorum vero malitia, qui Deum in nostra per-
sona spernere audebunt. Exhibite ergo vos, dileetissimi in Christo,
non solum lectores horum, sed et factores, sicut decet ministros
Dei, et eos, qui positi sunt forma gregis. Curate, ut per bona
opera vestram vocationem a Deo, non ab homine; propter gloriam
eius propagandam, non propter lucrum factam, ostendatis. Labia
vestra custodiant scientiam; nam de ore vestro requiritur lex, an-
geli enim Domini estis. Conservate inter vos unitatem spiritus in
vinculo pacis, in doctrina sana et irreprehensibili in verbo veri-
tatis. Positi estis mediatores inter Deum et homines; non sitis de-
cisores. Tradita vobis custodia Ecclesiae, murum vos opponatis
pro domo Dei; credita animarum cura cavete, ne ulla pereat, de
qua rationem reddituri sitis. Commissa sacramentorum dispensatio,
laborate, ut boni et fideles dispensatores inveniamini; multiformis
gratiae Dei non parva vobis imminet ultio, si vos in tantorum
diśpensatione minus fideles ostendatis, si verbo provocetis ad scan-
dalum, exemplo impellatis in ruinam. Non deficiat in vobis amor
decoris sponsarum vestrarum, hoc est, sanctarum ecclesiarum;
si enim sponsae sunt, studete illarum ornatui et decori, ut de qua-
vis vobis commissa dici possit: vidi sanctam ecclesiam, tanquam
sponsam ornatam; non vero illud applicetur: passer invenit sibi
domum, altaria tua, Domine virtutum. Ad ultimum ita vos omni-
bus statutis apostolicis conformare studeatis, ut et Nos de vestro
profectu gloriemur, et vos de nostra sollicitudine pastorali gau-
deatis. Quod concedat ille, qui nos omnes vocavit in sortem mi-
nisterii sui, cui honor et gloria. Amen.

Podobnymże duchem przyjęty jest list pasterski biskupa Kłą-
giewicza, tylko już w odmiennych warunkach, wskazujący obowią-
zki duchowieństwu. List ten brzmi w następujących słowach.
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III.

Urządzenie służby duchoivienstwa przy kościołach parafialnych,
filialnych i kapellaniach iv djecesyi rzymsko-katolichiey

wileńskiey J).

Potrzebujemy i pragniemy porządku; aleśmy jeszcze w wielu
punktach do niego nie przyszli. Dążenie do tego jest ścisłą powin-
nością przed Bogiem; osiągnienie zaś zależy od usiłowania, od
wspólnego nas wszystkich przyłożenia się, i od niebieskiey pomocy.
To wziąwszy za zasadę rozporządzeń naszych, aby te nie zdawały
się komu samowolnemi i bez potrzeby obciążającemi przełożonych
nad Kościołami i ich pomocników duchownych, każdy i pod każ-
dym względem artykuł usprawiedliwić powinniśmy, chcemy i mo-
żemy bez trudności, jak to zaraz następuje.

O Księżach Plebanach i Kommendarzach z duchowieństwa
Świeckiego. Plebanowi zostawać bez pomocnika, samemu jednemu
spowiadać, katechizować, kazać z ambony, odprawiać processyą,
śpiewać mszą, chrzcić, dawać śluby, zapisywać metryki, odczytywać
exhorty i tym podobne posługi czynić parafianom, zbiegające się
ledwie nie wszystkie dnia niedzielnego i świątecznego, jest nad
możność człowieka. Jeśli zaś który przy czerstwości sił fizycznych
i wykona tyle razem czynności; pod względem moralnym koniecz-
nie musi bydź niedostatecznym. Bo jakże i rostargniony taką roz-
maitością i zmordowany od rana do południa, może bydź zdolnym,
osobliwie do dania porządney instrukcyi, na którey naywięcey za-
leży ludowi parafialnemu? Połóżmy obok tego potrzebę pojechania
do chorego; wtenczas lud zebrany w Kościele, musi czekać bez spo-
wiedzi, dzieci bez chrztu, opóźni się msza, a kazania i nauki po-
dobno żadney nie będzie. W zdarzeniu nagłey choroby Xiedza Ple-
bana, w dzień święty, lud pewnie bez nabożeństwa zostanie; a gdy
się ta przedłuży, skądże teraz po niedawnem umniejszeniu Klasz-
torów dostać Kapłana dla parafii. Ta główna potrzeba dostatecz-
ney i zawsze gotowey usługi, i utrzymania porządnego nabożeń-
stwa, obudziła pobożność fundatorów do uposażenia Kościołów na-
daniami w ziemiach i kapitałach na kilku Xięży wystarczające mi,
a w wielu mieyscach wyraźnie dodatkowy fundusa uczyniono na
Xłędza Kommendarza.

Wzgląd na tę potrzebę spowodował kilka Ukazów, rozciąga-
jących to prawidło i na nasze Kościoły, które jest we zwyczaju
Cerkwi Greko-rossyyskich, że na czterysta dusz, czyli na sto dy-
mów powinien bydź jeden Kapłan służący. Ale nasze kościoły, wy-

Ze zbiorów prywatnych; egzemplarz drukowany.
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jąwszy kilka tey w dyecezyi, daleko przewyższają ludnością para-
fjalną, liczbę dusz czterechset, i mając od sześciuset do tysiąca,
półtora tysiąca, i dwóch tysięcy, nie mayą więcey nad jednego
Kapłana. W jednych dzieje się to z przyczyny ubóstwa funduszu,
a w drugich z ubóstwa gorliwości: gdzie Kapłan na swoje i swoich
zbawienie niebaczny, niechce i małey cząstki uronić z intraty, aby
zbierał i zbierał niewiedzieć dla kogo, i przymnażał sobie ciężaru
na dzień sądu. Są jeszcze i takie Kościoły, gdzie dwóch kapłanów
trzeba liczyć tylko za jednego: to jest, gdzie Xiądz Kommendarz
sam jeden ciągnie jarzmo służby, a X. Pleban ledwie świętego dnia,
i to z rana dla wygody, mszą odprawiwszy, bawi się z gośćmi, lub
interessa prowadzi, i w niskim umyśle swoim mniemając, że już
wszystko uczynił, gdy X. Kommendarzowi zapłacił, sądzi się być
wolnym od uczestnictwa w pracy, w której sam przodkować po-
winien i iść przed trzodą swoją. Zwyczaj ten potępiający przed
Bogiem i ludźmi nieczułych Plebanów, zgubnym jest dla Kommen-
darzów, bo i młody i naysilnieyszy prędko wycięczy siły, straci
zdrowie i stanie się do dalszey pracy niezdatnym. Postępowanie
takie tłómaczy, co niektórzy i w słowach pokazywać nie wstydzą
się: że Kommendarzów mają za podziennych robotników. Nie jestże
to mniemanie krzywdzące, jeśli zwróci się uwagę na ich powoła-
nie i prace? Urząd pasterzów ludu jest naypodobnieyszym Chrys-
tusowemu, i czcigodnym, jeśli tylko jest pilnie sprawowanym. Przeto
i pomocnicy tego urzędu, gdy są pilni, bez wątpienia godni są czci,
uważenia, przyzwoitey wygody i nagrody. Bydź zawsze pośród
ludu, nauczać w Kościele i w domach, opatrywać ŚŚ. Sakramen-
tami i chleb żywota zanosić chorym do chałup ubogich, nie sąż
te trudy zbliżone do Chrystusowych: który chodząc od miasta do
miasta, od wsi do wsi, na brzegach jezior, na górach i śrzód pu-
styń opowiadał rzeszom ewangielią zbawienia, uzdrawiał niemoc-
nych, posilał zgłodniałych cielesnym przez cuda pomnożonym, i du-
chownym pokarmem? Stąd oczywista, że i XX. Plebani uważać
ich powinni jak swoich pomocników, jak braci, jak następców.

Ale i ci z swoiey strony mając nagrodę i utrzymanie od Ple-
banów, winni są ze wszelką pilnością pęd ich przewodnictwem słu-
zyć, czcić ich i słuchać, jak starszych braci, jak oyców i przeło-
żonych swoich. Gdzie zaś bez cierpliwości i pokory słowo za słowo
oddają: tam pokoy boży mieszkać i wzajemny szacunek nigdy się
zająć i trwać nie może. Bez tego zaś szacunku i zgody nie będzie
jednomyślności w pracy i w przedsięwzięciach, a tem samem, ani
rzetelnej korzyści, ani zbudowania dla ludu. Jeśli także XX. Kom-
t d rozumieją, że odprawiwszy nabożeństwo do niczego wię-

nie są obowiązani, i gdzieby się podobało, pojechać mogą,
taką wolność ginie subordynacya, słabieje karność, rosspra-

sza się umysł, i staje się niezdolnym do ważnych zatrudnień świę-
tego powołania. Za tem zwolnieniem koniecznie cisną się przywary
t nayeięisae prsestępstwa. Pleban nieśmie napomnieć, bo albo się
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lęka obrazić zuchwałego, albo stracić grożącego za lada przymówką,
porzuceniem mieysca, albo i sam poczuwa się do winy. Jak zaś ta
naganna wolność, tak i chciwość dosyć często rozrywa związki
między Plebanem i Kommendarzem. Pleban chce tańszego Kom-
mendarza, chociażby i mniej zdatnego. Ten zaś nie przywiązany
ni do mieysca, ni do osoby Plebana, osłuchawszy się, gdzie wię-
cey pensyi i akcydensów, tam wzdycha i dostać się usiłuje. Pod
takim obrotem służba duchownych, coby miała bydź dziełem po-
rządku, staje się dziełem spekulacyi i interessu. Tym powodowany
Kapłan jest, rzeczywiście najemnikiem w ewangielii opisanym. Nie-
zostaje on przy trzodzie, jedno aby odzierał, wyciskał, rospraszał
ją i rospraszać dopuszczał. Wczora był gdzieindziey, dziś tu no-
wicjusz, nie znając ni paraffii, ni mieszkań, ni mieszkańców, ni
ich klasš, ni związków familijnych, nie może dobrze prowadzić me-
tryk, przedślubnych examinow, i w dawaniu ślubów małżeńskich
popełnia błędy niecofnione, a tak zamiast pomocy jest przeszkodą
Plebanowi i wikłaczem porządku. O jakże wiele złego w złem jed-
nem, którem jest samowolność oddalania i oddalania się Xięży od
Kościołów. Izaliż ta samowolność, przez którą sami siebie posyłają,
gdzie chcą, wywracając porządek, nie jet razem przeciwną nauce
Apostoła? mówiącego: „Że żaden sobie czci niebierze, jedno który
bywa wezwań 9d Boga, jako Aaron* (Hebr. v. 4). Co jeszcze
i większym tamże stwierdza przykładem posłuszeństwa Chrystuso-
wego, chociaż ten był synem Naywyższego. Chrystus z góry wziętą
władzę Kapłaństwa zlał na Apostołów, na Uczniów i ich następ-
ców, założył królestwo swoje na ziemi, i w tym porządku utrzy-
mywać rozkazał do końca wieków. Kościół jego podobny do obozu
uszykowanego, w którym służący od nayniższego żołnierza, aż do
wodza, nie sami sobie biorą stanowisko, ale stoją, jak gdzie są po-
stawieni. Równie i Kapłanom, którzy mianują się i są rycerstwem
Chrystusowem, na wytkniętym placu stać i straż domu Pańskiego
nieodstępnie odprawować należy.

Wszakże jak XX. Plebani przy swoiey instytucyi biorą kano-
niczne posłanie do sprawowania pełnego urzędu; tak i Kapłani
wyznaczający się do Kościołów, mają podobne posłanie ku pomoc-
niczemu pasterstwu. Pierwszy krok do tego posłania, czyni się
przy wyświęceniu; drugi przy wydaniu pozwolenia na sprawowa-
nie ŚŚ. Sakramentów, z pokazaniem mieysca, na którem mają pra-
cować, a z którego zszedłszy, tracą moc approbaty, i policzają się
w rejestr tych, których Koncylium Trydentskie Vagos nazywa
(Sess. XXIII cap. 16 de reform). Wszystko to razem wzięte poka-
zuje, że i naymnieyszy Kapłan w Kościele świętym nie jest bez
celu i bez pewnego przeznaczenia i każdy sam czuje darowane
sobie dostojeństwo przy ołtarzu poświęcenia, i zna, że mu nieprzy-
stoi być Ьег duchownego mieysca w Dyeceayi. Ale nie na jednoż
wychodzi, być bez mieysca, jak i ustawicznie odmieniać? Nie jestźe
to i przykro Rządowi Dyocozalnomu, odbierać niezliczone proźby
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i dawać rezolucye? Kto poścignie takich latawców, którzy na po-
czątku roku byli na wschodzie, lub na południu, a w końcu znay-
dują się już na zachodzie lub na północy? Kto potrafi zdać rachu-
nek z nich często dopytującym się Naczelnikom Wojennym i Gu-
bernialnym? Ci mając w ręku listy duchowieństwa, z opisaniem,
gdzie który i w jakim obowiązku zostaje, z powodu śledztw i in-
nych zdarzeń, szukają Kapłana na mieyscu pokazanem, a nieznay-
dując, wzniecają podeyrzenie, zbierają wiadomości, i chociaż im
da się odpowiedź, podeyrzenia nie składają. Trudno im albowiem
wierzyć, jak obok ścisłości naszych Kanonów stać może taka tranz-
migracya Xięży. Dla tego i utrudniają wydawanie pasportów i bi-
letów na przejazd, dla tego i domagają się; ażeby Xiężom bez
ważnych przyczyn nie pozwalać odmiany mieysca. Stąd i przewi-
dzieć można, iż nastąpią w tey rzeczy wyraźne zakazy. Uprzedź-
myż te Rządu zamiary, nakażmy sami sobie przez rozum i przez
natchnienie świętych praw naszych, coby nam nakazać mieli przez
moc. Przeto dla oddalenia tyle złego z samowolnej' przemiany
mieysc pochodzącego dla ściśleyszego zbliżenia spółpracowników
ku Plebanom, i tych wzajemnie do tamtych dla zapewnienia więk-
szych duchownych korzyści parafianom, . dla utwierdzenia lepszego
porządku i naszey i wszystkim innym władzom pożądanego, przed-
sięwzięliśmy postanowić i zgodnie z duchem Kościoła świętego po-
dać do zachowania, co następuje.

1. Wznawiając postanowienie ś. p. Jana Kossakowskiego Bis-
kupa Wileńskiego pod dnia 15 czerwca 1801 roku duchowieństwu
świeckiemu do zachowania podane, na mocy wyroku Koncylium
Trydentskiego, wyżey przytoczonego, i wielu innych naydawniey-
szych Kanonów Kościelnych, zakazujemy XX. Plebanom pod ka-
rami suspensy i innemi na nieposłusznych, rozciągnąć się mogą-
cemi, oddalać XX. Wikaryuszów, i tymże oddalać się od Plebanów,
bez zezwolenia Rządu Dyecezalnego. A zatem gdzie którzy teraz się
znaydują, pozostać powinni. Gdyby zaś czy Pleban chciał odmie-
nić Wikaryusza, czy Wikaryusz mieysce, przyczyny żądania swego
wcześnie przełożyć mają X. Dziekanowi, a ten z opinią swoją Rzą-
dowi, i czekać na to odpowiedzi. Sama zaś przyzwoitość radzi do-
czekać roku, i wyjąwszy nadzwyezayną potrzebę, nigdy nie prosić
o zezwolenie na odmianę, kiedy jeszcze komu do roku daleko.

2. Ci, którzy otrzymali prowizyą od Plebanów, przyzwoita
jest, aby przy ichże Kościołach służyli. Wszakże niezrywając z miey-
sca, na których teraz zostają, zachęcamy tylko, aby za podaną
zręcznością czyli za uwolnieniem od innych, do swoich Kościołów
garnęli się,' 1 tym usługę swoją poświęcali. Jednak i takie pwsey-
ście nie ma bydź bez poprzedzającego pozwolenia.

3. Co do pensii zasięgaliśmy zdań XX. Dziekanów, i te prócz
m&łey liczby odmiennych, znalazłsay skłonione do utrzymania pen-
syi rocsmey XX. Włkaryuszom na rubli srebrnych sześćdziesiąt,
prises wspomnianego Biskupa ustanowioney, tęi sarnę utrzymujemy
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z akcydensami minoris stolae, z obowiązkiem odprawowania jed-
ney mszy co tydzień czytaney, lub śpiewaney, jak gdzie jaka po-
dług funduszu, lub legacyi wypada, lub jaką X. Pleban naznaczy
do odprawienia. Przez akcydensa zaś nie rozumiemy nic innego,
jak co parafianie z powodu chrztu świętego lub inney podobney
posługi, dobrowolnie Kapłanowi ofiarują, a on z podziękowaniem
i pokorą, czy wiele, czy mało, przyjąć powinien. Teyże pensyi
równość we wszystkich mieyscach zachować należy; bo chociaż
w niektórych Powiatach litewskich mogą być obfitsze ofiary; ale
gdy i praca większa przy zwyczaynie częstych mnogiego ludu spo-
wiedziach; przeto większość akcydensów niech będzie wynagro-
dzeniem pracy. Na tych akcydensach i innych, maj oris stolae zwa-
nych, pensyi Wikaryuszowskich i żadnych kontraktów opierać i wpro-
wadzać tego w targ między Kapłanami niedozwalamy, co niepo-
winno wchodzić w targ z parafianami. Objaśniamy jednak, że gdzie
X. Pleban dla ulgi starości swojey, lub w niedołężności sam nie
mogąc pracować, porucza cały rząd Kościoła Wikaryuszowi za ze-
zwcleniem Rządu Dyecezalnego, lub w mieyscu Plebana Rząd pro-
sto od siebie stanowi Podproboszczów, albo Administratorów; tam
zwyczaynie z intratą z funduszów, i akcydensa do zawiadywania
i pobierania takim Administratorom oddają się.

4. Prócz pensyi i pozwolonych akcydensów J. XX. Plebani
powinni dać współpracownikom swoim przyzwoitą wygodę, to jest:
suche i ciepłe mieszkanie, świece, stół spoiny z sobą, usługę i lu-
dzi Plebańskich, konie, lub konia dla pojechania z służalcem do
chorego, lub gdzie jaka inna potrzeba wymaga; a za to Xięża Kom-
mendarze utrzymywać koni swoich nie mają pozwolenia. Chłopców
zaś mieć mogą za zgodą Plebanów.

5. Przez wzgląd na wielką ludność, obowiązujemy J. XX.
Plebanów imieniem Naywyższego Sędziego: aby się starali mieć
stosowną liczbę Wikaryuszów. Gdzieby zaś nie starano się; sama
Władza dyecezałna przydawać będzie nowych. I dla tego w każ-
dey Plebanii tyle powinno bydź gotowego mieysca, ile Xięży po-
trzeba. Wymawianie się niedostatkiem mieszkania przyjęte bydź nie
może; powinniśmy zawsze dać pierwszeństwo duchownym potrze-
bom ludu, nad mieyscowe czyjekolwiek wygody.

6. Dla porządku i karności duchownym właściwey, dla uczy-
nienia domów Plebańskich jakby Kollegiami Kapłanów, zalecamy
trzymanie się domu, czytanie, pisanie, gotowanie się do nauki i tym
podobne zajęcie się, godne świętego powołania: „Quaecumque sunt
vera, quaecumque pudica, quaecumque justa, quaecumque san-
cta, quaecumque amabllia, quaecumque bonae famae, si qua virtus, si
qua laus disciplinae, haec cogitate, quae et didicistis, et acce-
pistis, et audistis, et vidistis... haec agite: et Deus pacis erit, vo-
biscum" (Philipp. IV, 8, 9). Co zaś obok ш taką świątobliwością
życia stać nie może, co rospr&ss», co do niestatku prowadssi, co
znamionuje płochość, próżność w noszeniu włosów nie podług ton-
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sury, w kroju i w kolorze ubiorów, a nadewszystko, w uczęszcza-
niu w gościnę i na jarmarki, w zabieraniu poufałości z osobami
niepotrzebnemi, także względem niewdawania się w gry i polowa-
nia, powtarzamy zakazy mocno brzmiące w naydawnieyszych Ka-
nonach Kościoła świętego. — Plebanom zaś przypominamy, że oni
mają w tem wszystkiem moc przełożonych, moc niepozwalania, na-
pominania i nayściśleyszy obowiązek uwiadomiania Zwierzchności
Dyecezalney o nieposłusznych i wykraczać nie przestających.

7. Jeszcze i to do porządku i związku Plebanów z Kommen-
darzami należy: aby w razie ciężkiej choroby, lub innego nieprze-
widzianego zdarzenia, jedni drugich nawzajem własności strzegli
od szkody i rostracenia, a w razie śmierci, wszystko przy świad-
kach, nierostrząsając, co gdzie jest, zamknęli i opieczętowali; póki
ci, do których z porządku należy, nie przybędą i nie zaymą się
staraniem. Taż sama i naypierwsza czułość mieyscowych Kapłanów
w strzeżeniu i zabezpieczeniu całości rzeczy Kościelnych i fundu-
szowych Plebańskich bydź powinna, pod odpowiedzialnością za do-
puszczenie szkody.

O XX. Kommendarzach z Zakonu. Zakonnikom wezwanym
z Klasztorów do posług przy Kościołach parafialnych', spoiny jest
cel i spólne obowiązki z Kapłanami świeckiego duchowieństwa;
zatem i przepisy w ninieyszem urządzeniu w punkcie 1, 3, 4, 6, 7
podane, do tychże Zakonników w całey sile rozciągają się. Ale op-
rócz tych są jeszcze i inne ze stanu ich zakonnego wypadające
warunki do zachowania, a w szczególności:

1. Chcąc mieć zakonnika Wikaryuszem, trzeba X. Plebanowi
prosić Rządu Dyecezalnego o wyznaczenie, albo znieść się z Prze-
łożonym z Klasztoru, z którego dostać chce Kapłana: czy będzie
mógł bez ubliżenia miejscowym obowiązkom uwolnić na rok, lub
na półrocze. Mając upewnienie ze strony Klasztoru, odnieść się do
Dziekana, a ten do Rządu Dyecezalnego, dla otrzymania zezwole-
nia na to i dla zastosowania approbaty do nowego mieysca. Za-
konnik na Wikaryusza przeznaczający się powinien bydź koniecz-
nie z liczby nie dawniey, lecz nowo approbowanych.

2. Co do pensyi, trzy części oddawać do rąk Zakonnika Wi-
karyusza, a czwartą Klasztorowi, z którego ten jest wzięty. Z pod
tego prawidła wyłączają się XX. Bernardyni, którym Zwierzchność
Zakonna w duchu reguły swoiey dając tylko habit, i zostawując
kilka mszy wolnych na tydzień, nie pozwala brać żadney cząstki
pensyi. Raiem tu dla uchylenia wątpliwości, lub kwestyi wyniknąć
Mogących, kładzie się ostrzeżenie: że XX. Kanonicy od pokuty, po
zamknięciu wszystkich swoich Klasztorów, i rozwiązaniu Zgroma-
dzenia, policzeni są w poczet Xię.ży świeckich; zatem i całą pensyą
do rąk własnych odbierać mają prawo, z obowiązkiem tylko pa-
miętania na uessynione śluby ssakonne, i stosownie do tych zacho-
wania największego w każdey raeessy umiarkowania.

8. Są niektóray Plebani nayubożssego fundusau, nie mogący
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utrzymywać rocznych Wikaryuszów; potrzebując jednak starają się
sprowadzać, sobie Kapłanów do pomocy osobliwie na spowiedź
wielkanocną. My pochwalając tę gorliwość, pozwalamy na spowiedź
wielkanocną sprowadzać Xicdza, lub Xięży approbowanych, z któ-
regokolwiek Klasztoru, za uproszeniem u Przełożonych, nie potrze-
bując na to naszego osobnego pisma, ani approbaty, a tylko dla
porządku donieść Dziekanowi i nam przez Dziekana, kto gdzie
mianowicie był, lub jest sprowadzonym na pomoc w tey pracy.

O Altarystach. Ołtarze przez pobożnych nadane są nie tylko
dla odprawowania mszy śś. za dusze, lecz i dla pomnożenia na-
bożeństwa w Kościele. Stąd zwyczaynie przy Kościołach, lub w Ko-
ściołach, parafialnych umieszczone są. Altaryści przeto i mansyo-
narze mający osobny fundusz naybliższymi są po Wikaryuszach po-
mocnikami Plebanów. Obowiązani są osobliwie we dni święte ze
mszą wychodzić w kolei, i stosownie do mieyscowego porządku;
także zasiadać w konfessyonałach dla słuchania spowiedzi, w zda-
rzeniu nagłeyszey potrzeby póyść lub pojechać do chorego, och-
rzcić dziecięcia, zaśpiewać mszą, powiedzieć naukę. — Wolno X.
Altaryście mającemu mało swoich obowiązków, przyjąć obowią-
zek Wikaryusza, za pewną pensyą umówioną z Plebanem. Przez to
samo, że w jednym Kościele powinno bydź wszystko w porządku,
a do porządku należy, ażeby gospodarz był jeden, i tym jest Ple-
ban; niewątpliwy jest obowiązek XX. Altarystów uznawać Pleba-
nów za gospodarzów i naczelników swoich.

O Kapłanach Kościołów filialnych i przy Kaplicach. Filialne
Kościoły te są właściwie, które mają fundusz swóy i tytuł filial-
nych nadany od założycielów i uznany przez Władzę duchowną;
Kapellaniie zaś, gdzie pensya i ordynarya nie od opisów, lecz od
woli dziedziców mieysca i od dobrowolney umowy zależy. W Ko-
ściołach filialnych ściśle tak nazwanych, odprawuje się nabożeń-
stwo półparafialne, dozwolone są chrzty i pogrzeby pod warun-
kiem zapisywania metryk i oddawania onych XX. Plebanom dla
dołączenia do parafialnych. Takie kościoły zamykają się tylko na
wielkie niektóre uroczystości, a Xięża filialni i lud obowiązani są
udawać się na nabożeństwo, i osobno lud dla odprawienia spo-
wiedzi wielkanocney, 1 zawierania ślubów małżeńskich, do Kościo-
łów parafialnych. Jest w dyecezyi kilka Kościołów filialnych, w któ-
rych od dawnego czasu, z przyczyny wielkiey odległości, pozwo-
lone są i spowiedzi wielkanocne, i śluby małżeńskie, ге wsayst-
kiemi metrykami, także obchód naywiększych uroczystości, z małą
tylko dla porządku i dla pamiątki zawisłością do Kościołów macie-
rzystych.

Kapellani zaś przy Kaplicach mających określenie swoje
osobnemi indultami wskazane, do tych ściśle i stosować się są obo-
wiązani, nic niepraywłaszczając sobie, essego niepozwolono pod ka-
rami suspensy, oddalenia, i zapieczętowania Kaplicy. Ich Kaplice
zamykają się na wszystkie uroczystości Indultem wyłączone. Na te
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oni zjeżdżać powinni do Kościoła parafialnego, a w mieyscach swo-
ich mogą słuchać spowiedzi za upoważnieniem od Plebanów, i w ra-
zie potrzeby jechać do bliższych chorych dla opatrzenia ŚŚ. Sakra-
mentami. Wzajemnie XX. Plebani tym pomocnikom swoim należne
względy okazywać powinni, i razem czuwać, aby przy Kaplicach
podległych nie działy się żadne nadużycia. — To przypomnienie
obowiązków i celów, dla których pozwolono są Kaplice, niechay
XX. Kapellanów regularnieyszymi i Plebanom jako swoim naczel-
nikom posłusznieyszymi, tych zaś na Kapellanów bacznieyszymi
uczyni, aby z kilku takich osad duchownych w obrębie parafii,
składał się jeden Kościół doskonały, jedna w karności i porządku
społeczność duchownych z ludem.

O tym obowiązku Xięży i ludu, aby dla Kaplic nieopuszczali
Kościołów parafialnych, równie jak o porządku i przystoyności,
z jaką należy sprawować nayświętszą ofiarę i na niey znaydować
się, dekret Koncylium Trydentskiego Sessyi XXII. „De observan-
dis et evitandis, in celebratione missae", czytać zalecamy.

O Ostrożności względem duchownych przybywających z ob-
cych stron. W blisko tu wspomnionym rozdziale jeszcze i to wy-
rażone: ne cui vago et ignoto sacerdoti missas celebrare liceat,
a w rozdziale XVI, reform. Sessyi XXIII, powiedziano: „Nulius
praeterea clericus peregrinus sine commendaticiis sui Ordinarii lit-
teris, ab ullo Episcopo ad divina celebranda et sacramenta admi-
nistranda admittatur". Te wielkiego Koncylium wyroki z pierwiast-
kowych ustaw Kościoła wyprowadzone, obowiązują XX. Plebanów,
ich Wikarych, wszystkich Przełożonych Kościołów i Kapellanów:
aby nigdzie żadnego z przybyłych niedopuszczali do ołtarza, któ-
rzyby nie pokazali niewątpliwych dowodów swego Kapłaństwa,
świadectw o niepodleganiu suspensie, lub jakimkolwiek dekretom.
Ta tylko jedna ostrożność położyć może tamę, aby nigdy u nas
niepowtarzały się zdarzenia świętokradzkiego przystępowania do oł-
tarza Kapłanów będących pod sądem, suspendowanych, zbiegłych,
włóczących się bez mieysca apostatów Zakonnych; a co jeszcze
strasznieysza, laików, lub kleryków mnieyszego święcenia, odważa-
jących się odprawowania mszy, słuchania spowiedzi i sprawowa-
nia innych sakramentów.

Pod ten tytuł obcych, pod względem karności, podpadają i ci,
którzy są nasi, ale z ubioru swego nadto wyszukanego i z wymus-
kania, obcymi są stanowi duchownemu. Dla tey przyczyny i tych
przestrzegać, na celebrę nie zapraszać, i od przystępowania do
ołtarza odpraszaó należy, pokąd się nie przekształcą w postać po-
stać poważnych mężów Kościoła.

O Kapellanach Szkolnych. Dla objęcia wszystkiego, co stanowi
hierarchią Kościoła, wyraźnie tu przestrzegamy, że tymte samym
prawidłom karności podlegają XX. Kapellani użyci po szkołach dla
wykładania nauki religii, i dla służenia w duchownych potrzebach
uczącej się młodsi: Oni pod względem duchownym zostają w aa-
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wisłości od mieyscowych Dziekanów i Plebanów, i odprawując na-
bożeństwo dla szkoły, nic takiego czynić nie mają, co by nie było
zgodne z porządkiem, lub uwłaczało prawom Plebańskim. Na mocy
approbaty słuchają oni spowiedzi, ale gdyby wypadła potrzeba
chrzcić i śluby dawać, czy komu z nauczycielów, czy z uczniów;
na to oni nie mają mocy, ale Pleban, i do jego metryk wnoszą
się wszystkie takie czynności.

O wzajemney między Kościołami pomocy. Chwalebna rzecz
zgromadzać się i wzajemnie sobie do porządnieyszego odprawia-
nia uroczystości pomagać. Tego jednak dopuszczać nie wypada,
ażeby dla festu obcego własny Kościół parafjalny dnia niedzielnego,
lub świątecznego, został beze mszy. Gdzie zaś jest Kapłan jeden,
a potrzeba, lub przyzwoitość każe jemu bydź na feście u sąsiada,
nie będzie nagannem odprawić rano mszę świętą, o czem lud
wcześnie powinien bydź uwiadomiony, a potem pojechać na fest.
Niech i w tem wątpliwości nie będzie, że Xięża nasi, graniczący
z obcemi dyecezyami, mogą w bliskości granicy zapraszać do sie-
bie na uroczystość Kapłanów sąsiedzkiej dyecezyi, pozwalać im, by-
leby od swoich biskupów byli approbowani, słuchania spowiedzi
i sprawowania innych Sakramentów, i wzajemnie w ichże Kościo-
łach czynić tęź samą posługę za ich zaproszeniem i dozwoleniem.

O Kościołach parafjalnych przy Klasztorach. Nie raz przestrze-
galiśmy i mamy powód powtarzać: że mylne jest mniemanie, gdzie
kurat zakonny poczytuje się za Plebana. Plebanem właściwie jest
przełożony Klasztorny, a Kapłan Kuratem zwany, jest jego Wika-
ryuszem ad curam animarum bliżey nad innych Zakonników użyty.
Przełożony więc nad wszystkiem czuwać powinien, o ślubach, chrztach,
metrykach, bliskie i naypilnieysze mieć staranie, a za uchybienie
i wszelki nieporządek odpowiadać. — Nie XX. Kuraci, ale Przeło-
żeni, obowiązani dawać raportą i objaśnienia, gdzie trzeba, i pod-
pisywać ważnieysze akta i świadectwa parafjalne.

Oni Dziekanom i Wizytatorom powinni zdawać sprawę z rządu
i z porządku Kościelnego. — Gdzie w tey rzeczy było inaczey,
niech odtąd będzie podług prawa i podług ducha tu przemawia-
jącego. Zwyczay zły im starszy, tym gorszy. Co jest złego, ru-
gować, a nie uwieczniać należy.

Nakoniec, dla zamknięcia wszystkiego, co celem jest stara-
nia, napominania i pisania naszego, wszędzie i wszystkim dla po-
święcenia siebie samych, dla moralnego zbudowania Kościoła wier-
nych, postępowania z prawem zgodne, życie przykładne, niepoka-
lane, i jak przystoi Kapłanom od wszelkiego podeyrzenia dalekie,
ile z nas jest, zalecamy, i Boga o szczęśliwe uwieńczenie życzeń
błagamy. Et quicumque hanc regulam secati fuerint, pax super il-
los et misericordia. (Galat. VI, 16).

Jędrzey Benedykt Kłągiewicz Biskup Chrissopolitariski, Suf-
fragan Wileński Rządzący Dyecezyią Wileńską.

M 6,154. Dnia 31 grudnia 1833 r. w Wilnie.
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IV.

List Pasterski z powodu uwłaszczenia włościan.

ADAM STANISŁAW KRASIŃSKI
Z MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I ŁASKI ŚWIĘTEJ ЭТОЫСУ APOSTOLSKIEJ

BISKUP WILEŃSKI.

Wiernemu ludowi dyecezyi wileńskiej.

Pozdrowienie i błogosławieństwo pasterskie.

Ludu wierny! ludu pracowity! Synowie i Córki nasze w Chry-
stusie! padnijcie na kolana, uderzcie w ziemię czołem, a pod-
niósłszy oczy i ręce ku niebu, wołajcie z głębi serca: Błogosła-
wiony Pan Bóg Izraelski, iż nawiedził i uczynił odkupienie ludu
swego. Bo wejrzał Bóg na pokorę służebnicy swojej. Oto odtąd
błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody. Czego nie mieli,
a do czego wzdychali ojcowie i dziadowie wasi, to dzisiaj przy-
chylając się do prośby panów waszych, starszych braci waszych,
NAJJAŚNIEJSZY CESARZ JEGO MOŚĆ w swojej ojcowskiej do-
broci dla całego narodu darować raczył, prawa wyrażone w Naj-
w y ż s z y m Manifeście, że odtąd nie tylko podług ducha religii,
ale na mocy prawa jesteście braćmi tych, których ojcom, dziadom
i naddziadom służyli tak wiernie i z takiem przywiązaniem ojco-
wie, dziadowie i naddziadowie wasi; jesteście braćmi tych, na któ-
rych ziemi mieszkacie; a którzy po tyle razy, kiedy wam chleba
brakowało, kiedy na którego Pan Bóg pożar przypuścił, kiedy za-
pomogi potrzeba było, kiedy choroba przyszła, rękę wam podawali
i ratowali w potrzebie. A choć wam nieraz i biedy przyszło do-
świadczyć, choć nieraz praca zbyt ciężką się wydawała; jednak
pewni jesteśmy że w waszych poczciwych chrześciańskich sercach
nie ma złości i nienawiści, ale życzliwość, ale synowskie i brater-
skie przywiązanie.

Podziękujcież Bogu nieskończonego miłosierdzia a pomódlcie
się szczerze za zdrowie i najdłuższe lata Ojca kilkudziesięciu mil-
jonów ludu, NAJJAŚNIEJSZEGO CESARZA ALEXANDRA II, jako
też za zdrowie i pomyślność panów waszych z któremi was zawsze
niech łączy miłość i jedność.

Glos Pasterza Waszego, który z serca przesyła błogosławień-
stwo Wam, i dziatkom waszym, i domom waszym, i dobytkom wa-
szym, przyjmcie % religijnom uczuciem, a jakeście na głos kościoła,
porzueiwsiy obrzydłe pijaństwo, pocieszyli ojcowskie serce naszo;
i sami przekonaliście się, źe spokojność domowa, lepszy byt i bło-
gosławieństwo Boże weszło pod strzechę waszą; tak i teraz słu-

69
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chajcie głosu Pasterza waszego, a dobrem prowadzeniem się, spo-
kojnością, pracowitością, uległością kościołowi i władzom krajowym,
pocieszcie ojcowskie i pasterskie serce nasze.

Niechaj nikt nie myśli, że jego prawa zależą na tera, żeby
nie pracować i próżniackie życie prowadzić, bo Pismo Święte mówi:
Mo nie pracuje, ten niechaj nie je. Niechaj nikt nie myśli, że go-
dzi się bezkarnie zakłócać spokojność, bezkarnie krzywdzić dru-
giego, kraść, albo cudzą własność sobie przywłaszczać, bezkarnie
się nieporządków, lub jakiej samowolności dopuszczać, albo żeby
można było podatków, lub innych powinności nie płacić, i władz
ustanowionych nie słuchać. Owszem, każdy powinien być uległy
prawu; szanować porządek i spokojność publiczną, nie pozwalać
sobie żadnej swawoli i nieposłuszeństwa, drugich prawa szanować,
być pracowitym, wiedząc, że pracuje dla siebie i dla dzieci swoich,
i że mu nikt nie powinien odbierać tego, co zapracował; zachowy-
wać się spokojnie, i nie dawać się uwieść namowom źle myślą-
cych ludzi, którzyby potajemnie mogli was podżegać do niepo-
rządków, do nieuległości prawym władzom, i na złą drogę was
prowadzili; niech dzieci słuchają i szanują Rodziców, niech Ro-
dzice dają dobry przykład dzieciom, niech słudzy i parobcy będą
wierni i posłuszni swoim panom i gospodarzom, nie na oho, ja-
koby ludziom podobając się, ale w szczerości serca Boga się bojąc.

Niech więc to polepszenie waszego bytu zapali w sercach
waszych wdzięczność ku Bogu, wdzięczność i wierność dla NAJ-
JAŚNIEJSZEGO MONARCHY. Niechaj stosunki przyjazne między
wami i obywatelami zawsze się utrzymują i kwitną. Niech w was
żyje miłość i uczynność sąsiedzka, dopomagajcie jedni drugim, a jak
dobre dzieci słuchajcie głosu kościoła, a Bóg was pobłogosławi,
.jak was błogosławi Pasterz: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Ś. Amen.
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V.

Spis kościołów na synodzie Sapiehy.

Ordo et numerus ecclesiarum Dioecesis Vilnensis. Ecclesia
Cathedralis Vilnensis.

Decanatus vtlnen. has habet ecclesias.
Ecclesia s. Joannis parochialis, Antokolensis paroch., s. Step-

hani praepositalis, s. Trinitatis praepositalis, s. Magdalenae praept.,
ss. Nicodemi et Josephi praeptalis. Dopisano ss. Philippi et Jacobi
ap. Parochiales ecclesiae (extra Vilnam): Ławarzyszki, Pietuchow, Ru-
domino filia yilnen. paroch. ecclesiae, Turgiel alias Morecz minor,
Niemenczyn, Moyszagoła, Kiernow, Podbrzezie, Mledniki, Cudzieniszki.

Decanatus poboyscensis: Poboysko Szyrwinty, Szeszole, Ni-
doki, Zmoydki, Owanta, Skiemiany, Bolniki, Widzieniszki, Malaty,
Inturki et Słowino, Dubinki, Giedroycie, Muśniki, Upniki.

Decanatus ossmianensis: Oszmiana, Żuprany, Soły, Ostrowiec,
Worniany, Gierwiaty, Smorgonie et Cicin, Olszany, Krewo, Łosk,
Trąby, Surwiliszki, Narwiliszki, Grawźyszki.

Decanatus Svirnensis: Świr, Miadzioł, Postawy, Zadziewieź,
Komaie, Łyntupy, Swiranki, Bystrzyca, Michaliszki, Żodziszki, Da-
nuszow (sic), Woystom, Kurzeniec, Kobylnik, Rabun, Serwecz, Koście-
niewicze, Niwki.

Decanatus lidensis: Lida, Białohrud, Wawiorka, Dilewo, Wa-
siliszki, Iszczołna, Żołudek, Różanka, Kamionka, Lackie et Jatwieie (sio)
(Jatwież), Dworzec, Zabłocie, Zyrmony (sic), Horodna.

Decanatus radunenśis: Raduń, Eyszyszki, Dubicze et Nacza,
Soleczniki, Bieniakonie, Hermaniszki, Błotna, Trokiele, Dworzysz-
cze, Gieranony, Sobotniki, Zygmunciszki, Lipniszki, Dudy, lwie.

Decanatus wiłkomiriensis: Wiłkomirz cum altariis Towiany
et altera, Dziewałtow, Wieprze, Siesiki, Pogiry, Szaty, Zieymy (sic),
Kieydany, Opitołoki, Remigoła, Pompiany alias Poławenie, Ponie-
wież, Mieżyszki capella, Towpie (Troupie), Rogów, Onikszty, Ko-
warsk, Kurkle capella, Capella in curia Kowarscensi, Widziszki.

Decanatus kupiscensis: Swiadość, Szymance capella, Kupiszki,
Subocz alias Kompienica, Wobolniki, Poswol, Kryniczyn, Podbirże,
Birże, locus ubi fuit ecclesia, Ponedele, Siewruki capella, Ponie-
monie, Rawiszki, capella, Rakiszki, Abele, Krewno capella, Du-
slaty, Jużynty capella, Uciana, v. Uszpole, Wiżuny, Komayki, Sko-
piszki, capella.

Decanatus brastawiensis: Hoduciszki, Szwinciany (sic) cum dua-
bus altariis, Mile, capella, Daugielisski, Sieniszki capella, Rymszany,
capella, Kołtyniany, Łyngmiany, Łabonary, Kukuciszki, Suginty, ca-
pella, Tawroginy, Sołok, Dukszty, capella, Jeziorosa, Smołwy, oa-
pella, Suwiek, capella, Dryświat, Pelicany, capella, Brasław, Opsa,
capella, Zadźwlnie alias Druia, alias Sapieźyn, Pohoat, Ikazn, Wi-
dze cum ałtarla, Twereci.
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Decanatus trocensis: Olkiniki, Troki nowe, Troki stare, Anu-
szyszki, Piwoszuny, Punie, Olita, Daugi, et Przełaie, Niemonoycie,
Lyszkovv, Merecz.

Decanatus siemnensis: Urdomina, Łozdzieje, Siemno, Balwie-
rzyszki, Udryia, Metele, Sereie, Swięteiezioro, Leypuny, Wieysieye,
Berżniki, Seyny, Puiisk.

Decanatus grodnensis: Grodno, Przewałka, Oża, Jeziora, filia
grodnen. eccl., Kwasowka, Eyśmonty, Brzostowica mała, Krynki,
Szudziałowo, Odelsk, Indura, Kuźnica, Kondzyn (sic), Sokółka, Soko-
lany, Dąbrówka, Zalesię, Nowydwor et altaria, Krasnobor, Lipsk,
Rożanystok,

Decanatus caunensis: Kowno, Probostwo s. Krzyża, Jezno,
Stokliszki, Wysoki dwór, Sumiliszki, Żyżmory, Żośle, Poporcie, Kor-
miałowo, Łopie, Gieguźyn, Skorule, Wądziagoła, Rumszyszki, Użu-
goście filia eccl. Stokliscensis, Dorszuniszki, Preny, Bersztany, • fi-
lia prenen.

Decanatus olwitensis seu Poszyrwintensis: Olwita alias Po-
szyrwinty, Grażyszki, Wiźayny, Łankieliszki, Poiewonie filia oliten-
sis «cci., Bartniki Wisztyniec, Przerosi, Filipów, Bakałarzow, Ra-
czki, Janowka, Wiłkowiszki.

Decanatus połocensis: Dołhynow, Buda, Dokszyce, Parafianow,
Głębokie, Lepie, Kublicze, Wołkołata, Duniłowicze, Zadoroż, Dzisna,
Połock, Udział, Berezyna, Wołborowicze.

Decanatus nowogrodensis: Nieśwież, Kleck, Niedźwiedzice,
Lipsk, Kroszyn, Sienno, Nowogródek, Swoiatycze, Iszkołdź, Snowia,
Mir, Swierżno, Mikołaiewszczyzna,

Decanatus słonimensis: Słonim, Darewo, Połonka, Mysz, La-
chowicze, Stwołowicze, Zadźwieie, Horodyszcze, Jelna, Wsielub,
Zdziccioł, Dworzec, Rohotna, Mołczadź,

Decanatus rożanensis: Różana, Łukonica, Łyszkow (sic), Poro-
zow, Strubnica, Zelwia, Mosty, Dereczyn, Międzyrzecz, Kossow, 01-
szewo, Łahiszyn, Janów, alias castruin cassinum.

Decanatus wolkowiscensis: Wołkowisk, Hniezno, Swisłocz, Ja-
łówka, Brzostowica maior, Szydłowice, Repla, Wołpa, Łunna, Rośś,
Krzemienica, Pietuchow.

Decanatus witepscensis: Witepsk, Berezyna, alias Luboszany,
Borysow, Sanguszkow, alias Krupka, Bóbr, Czereia, Łukoml, Rud-
nosiele, Chołoplenicze, Bescenkowicze (sic) (Bieszenkowicze), Sienno,
Bielica, Ostrowno, Sorzyca.

Decanatus orszanensis: Orsza, Dąbrowa, Horki, Hory, Mści-
sław, Czausy, Czerekow (Czerechow), Ukły, Szkłow, Mohilow, By-
chow, Taymanow, alias Nowy Bychow, BiaJynicze, Starosiele, To-
łoczyn, Sokolnia, Obolce, Smolany.

Decanatus Minscensis: Mińsk, Iwieniec, Wołma, Chochla
(ChołcMa), Naliboki, Derewnia, Kamień, Pierszaio, Wiśniowo, Za-
brzezie, Raków, Koydanow, Stołpce.
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Decanatus radoszhowicensis: Radoszkowicze, Dubrowo, Zasław,
.Łohoysk, Hayna, Korzeń, Ziembin, Chotaiewicze, Ilia, Mołodeczno,
Lebiedziow, Marków, Horodziłow, Hruzdow, Hożow, Krasnesiofo,
Bienica, Potoczany.

Decanatus bobroyscensis: Bobroisk, Hłusk, Strzeszyn, Rze-
czyca, Petrykowicze, Homel, Mozyr, Dawidgrodek, Słuck, Cimko-
wicze, Kopyl, Ihumienno, Bohuszewicze, Chołwie.

Decanatus augustoviensis: Augustów, Grabowo, Bargłow,
Raygrod, Goniądz, Probostwo Szpitalne Goniądzkie, Trzciana, Ty-
kocin, Dobrzyniewo, Jesionowka, Brzozowa Maior, Dolistow, Brzo-
zowa Minor (przekasowana piórem).

Decanatus Knyszynensis. Kalinowka (dopisano: et Brzozowa),
Knyszyn et Krypno, Choroszcza, Niewodnica, Turośnia, Juchnowiec,
Zabłudow, Białystok, Wasilkow, Korycin, Choderowka (sic).

VI.

Klasztory i instytucje zakonne w dawnych prowincjach djecezji
wileńskiej. Prowincja wschodnia:

Berezyna. Bernardyni, fund. Władysława Paca, chorąż. lit. 1737—
1832.

Białynicze. Karmelici daw. obser., fund. Lwa Sapiehy 1623 r.
Obraz cudowny N. M. P. koronow. przez biskupa smoleń.
Hilzena 1761; studja filozoficzne; zakonnicy zwinięci w ro-
ku 1832, a kościół pozostał parafjalnym do roku 1876, ska-
sowany i zabrany na cerkiew.

Bielica (witebska). Dominikanie, fund. Sapiehów 1665 r. Obraz
cudowny N. M. P. — 1832.

Bobrujsh. Jezuici, fund. Piotra Tryzny i jego syna Kazimierza,
star. bóbr. 1625; pierwotnie misja, w której pra-
cował Sebastjan Skarga, brat stryjeczny o. Piotra
Skargi; od r. 1631 rezydencja ze szkołami. (Za-
łęski. Jezuici w Polsce, t. IV, część III i IV).

„ Maryawitki, fund. niewiadome
Bychów, kan. reguł, later., fund. Jana Karola Chodkiewicza hetm.

wiel. lit. około r. 1620—1845.
Chołopienicee, v. Krzyżopol. Dominikanie, fund. Marjana Chalec-

kiego 1703 r. W ołtarzu Krucyfiks cudowny,
stąd nazwa klasztoru, były tu szkoły; skasow.
1832 r.

„ Maryawitki, fund. niewiad.
Chotajewicze. Dominikanie, fund. Konstancji Horsklej Druckiej

1681 — 1832.
Czausy v. Caawsze. Karmelici, dawnej obserw., fund. Mikołaja

Kazimieraa Połupięty, pisaraa skarb. lit. г. 1Й53—1832.
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Czaszniki. Dominikanie, fund. Zygmunta Staszki, chór. lit. 1674 r.—
1832.

Dąbroivna. Bernardyni, fund. Mikołaja Hlebowicza 1674 r.—1832.
Faszczówka. Jezuici, fund. Michała Czaplica 1695 г., misja jezu-

itów orszariskich (Załęski 1. c. t. IV, str. 1061).
Hłusk. Bernardyni, fund. Aleksandra Połubińskiego, marsz wołk.

1662—1832.
Solowczyn. Dominikanie, fund. Andrzeja Potockiego 1681—1832.
Horodyszcze. Benedyktyni, fund. Jana Karola Kopcia, wojew. połoc.

1662; kościół p. t. św. Anny, parafjalny, na kępie otoczonej
Jasiołdą.

Hubin. Franciszkanie, fund. JanaPakosza, stoln. połock. 1714—1832.
Iwieniee. Franciszkanie, fund. Teodora Wańkowicza, stoln. mińsk.

1702—1832.
KimbarówJca. Cystersi, fund. Zygmunta Szukszty i obywateli 1711—

1832.
„ Cysterski w Dolinie Anielskiej, fund. opata cystersk.

Benedykta Rożańskiego 1043 — do 1874.
Klech. Dominikanie, fund. Stanisława Radziwiłła 1683—1843.
Klimowicze. Dominikanie, fund. niewiadoma przed r. 1626.
Kniażycze. Dominikanie, fund. Konstantego Paca, chór. lit. 1681—

1832; kościół oddany na parafjalny.
Lubieszów. Kapucyni, fund. Jana Czarneckiego, kasztel, brasł. 1761.

„ Pijarzy, fund. Jana Karola Dolskiego 1693 г., kościół
wymurowali pijarzy 1745 г.; utrzymywali szkoły
do r. 1832, zwinięci 1842.

Łahiszyn. Jezuici, fund. Mikołaja Rosochackiego, ciwuna trockiego,
1670 r. przy kościele farnym; obraz cudowny N. M. P. (Za-
łęski 1. c. t. IV, str. 1383).

Łukomla. Bernardyni, fund. księcia Iwana Łukomskiego pod ko-
niec XVI w.

Malatyeze. Dominikanie, fund. Włodzimierza Kamińskiego 1671—
1832.

Mazyki. Karmelici dawn, obserw., rezydencja z parafją fund. Mi-
chała Kociełła, star. mścisł. 1714—1832.

Mińsk. Bernardyni, fund. Jana Kęsowskiego, star. krasnosielsk.
1628 — 1864.

„ Benedyktyni, fund. Steckiewiczowej, chór. miń. 1700.
„ Dominikanie, fund. Piotra Tyszkiewicza, star. mińsk. 1615—

1832; kościół oddany duchowieństwu świeckiemu.
„ Franciszkanie, fund. Teodora Warikowicza 1676 — 1832;

klasztor od r. 1798 obrócony był na seminarjum, fran-
ciszkanie przeniesieni do karmelitów.

„ Jezuici, fund. Hieronima Sanguszki biskupa smoleń. 1657;
pierwotnie rezydencja; kolegjum otwarte 1714, upo-
sażone przez Cypryana Brzostowskiego i Marcjana
Ogiriskiego; po kasacie eksjezuici utrzymywali dalej
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Mińsk. szkoły podwydziałowe; od r. 1803 gimnazjum 7 klas.
z wykładem polskim; kościół przeznaczony na katedrę
mińską spalił się 1796 г., odbudował go biskup De-
derko. (Załęski 1. c. t. IV, str. 1502—15).

„ Karmelici, dawniej obserw., fund. Michała, Samuela i Do-
minika Ciechanowskich, wojewodziców 1677 г., do
roku 1798, w którym osadzeni tu przez biskupa De-
derkę franciszkanie.

„ Bonifratrzy, fund. Teodora Wańkowicza, stoln. miń. 1700—
1836.

„ Rochici, -fund. ks. Tomasza Stacewicza i braci Szyszków
1752—1821 г., w którym połączono ich z bonifrat-
rami.

„ Benedyktynki, fund. Krzysztofa Chodkiewicza, wojew. wi-
leń. i Wojciecha Sielawy, kanon, wileń. 1634.

„ Bernardynki, fund. Aleksandra Stuszki, wojew. trock. 1645.
„ Maryawitki, fund. Kunegundy Ruszcżycowej 1771 r.

Mikulin. Bernardyni, fund. Marjana Ogiriskiego, kasztel, witeb.
1720—1832.

Mohylów. Bernardyni, fund. Teodora Rzewuskiego 1787—1864.
„ Jezuici, przy kościele Farnym, rezydencja założona przez

kan. smoleri. Zdanowicza 1673 г.; szkoły z ofiar róż-
nych dobrodziejów; od r. 1772 kolegjum; mieli misje
w Chalczu, Faszczowie i Gzeczersku; zwinięci 1820 r.
(Załęski 1. c. t. IV, str. 1555 i t. V, str. 363).

Karmelici daw. obserw. k. p. t. Wniebowzięcia N. M. P.
założony w połowie XVII w.; zamieniony na kated-
ralny 1783 r.

„ Trynitarze. W opisie Mohylowa 1746 roku wymienione
place „trynitarów". Ob. Istoryko Jurydiczeskija ma-
terijały. Witebsk 1903 r.

Могугз. Bernardyni, fund. Stefana Loszki 1674—183Й.
„ Jezuici, misja ze szkołami, fund. jezuickiej 1724 r.
„ Maryawitki, fund. Gedeoną Jeleńskiego, kasztel, nowogr. 1752.

Mścisław. Bernardyni, fund. Jana Hurki, chór. witeb. 1727.
„ Dominikanie, fund. Włodzimierza Kamiriskiego, podkom.

mścisł. 1676.
„ Jezuici, rezydencja, fund. Szczepana Hołyriskiego, pod-

star. mścisł. i innych dygnitarzy województwa
1690 r. ze szkołami i kaplicą, w której był obras
cudowny N. M. P. (Załęski 1. c. t. IV, str. 1745).

„ Karmelici dawnej obserw., fund. Jakóba Madałińskiego
wojsk, mścisł. około 1620 г.; kościół p. t. Wnie-
bowzięcia N. M. P., parafjalny od r. 1623—1832.

» Maryawitki, fund. niewiad.
Nteświeź. Benedyktyni, fund. Radziwiłłów 1678 e.; — opactwo,

k. p. t. św. Krzyża,
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Nieśwież. Bernardyni, fund. Eufemji Radziwiłłowej 1598—1832.
„ Dominikanie, fund. Radziwiłłów i Józefa Bakanowskiego,

podstol. smoleń. 1672, k. p. t. św. Jana Chrzci-
ciela; Obraz cudowny N. M. P. i szkoły; skas. po
r. 1832.

„ Jezuici, fund. Radziwiłła Sierotki 1586 r. przy kość.
Farnym, kolegjum i nowicjat. (Załęski 1. c. t. IV,
str. 425 i 1600).

„ Benedyktynki, fund. tegoż Radziwiłła k. p. t. św. Eufemji.
Nowogródek Dominikanie, fund. Giedymina; nowy klasztor wybu-

dował Krzysztof Chodkiewicz 1624 г.; były tu
szkoły 6 klasowe, w których się kształcił Adam
Mickiewicz; skas. po r. 1832.

„ Franciszkanie, k. p. t. św. Antoniego, fund. Tomasza
Wojniłłowicza, podstol. nowogr. 1714 r.

„ Bonifratrzy, fund. Kazimierza Leona Sapiehy 1649 r.
„ Dominikanki, k. p. t. Imienia Maryi, fund. Michała

Dąbrowskiego 1690 r.
„ Maryawitki, fund. niewiad.

Orsza. Bernardyni, fund. Władysława IV; posiadali 2 kościoły, je-
den fund. Andrzeja Młockiego 1653 r. — 1832.

„ Dominikanie, fund. Hieronima Druckiego Sokolińskiego 1650,
szkoły powiatowe — 1832.

„ Franciszkanie, fund. Stanisława Kotkowskiego, podkom.
rzeczyc. k. p. t. Narodzenia N. M. P. 1680.

„ Jezuici przy kościele Farnym, zbudowanym przez Lwa Sa-
piehę 1590 г., kolegjum i szkoły założył Zygmunt III
1609 r. (Załęski 1. c. t. IV 1056).

„ Trynitarze, fund. Adama i Marjanny Sakowiczów, 1714 r.
„ Maryawitki, fund. niewiad.

Osirowno. Dominikanie, fund. Aleksandra Sapiehy 1620—1832.
Paeków. Dominikanie, fund. Samuela Ciechanowskiego, podkom.

mścisł. 1676. Obraz cudowny N. M..P.; skasow. 1832.
Połock. Bernardyni, fund. Aleksandra Jagiellon. 1498.

„ Dominikanie, fund. prał. wileń. Tomasza Girskiego 1671—
1832.

„ Franciszkanie, fund. Teofila i Krystyny Chrapowickich
wojsk, połoc. 1648—1832.

„ Jeauici, fund. Batorego, króla polskiego 1580; kolegjum za-
łożone przez o. Piotra Skargę. W r. 1812 wyniesione
do rzędu akademji, zwiniętej 1820. (Załęski 1. c. t. IV,
str. 181). Ob. dodatek do str. 286.

„ Pijarzy, objęli szkoły po jezuitach, w r. 1822 urządzili je
na wzór liceum odeskiego, włożonego przea Riche-
lieu.

Maryawitki, fund, niewiad. Utrzymywały pensję dla panion.
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Połonka. Dominikanie, fund. Stefana Brzuchańskiego, sędz. ziemi
słonim. około r. 1674.

Raków. Dominikanie, fund. Konstancji Sanguszkowej 1686—1832.
Rudnesioło. Misjonarze, altarja wymieniona na synodzie Zieńkowicza.
Rzeczyca. Dominikanie, fund. Aleksandra Słuszki, 1634—1832.
Serafin. Franciszkanie, fund. Kazimierza Janiszewskiego, 1762—1832.
Sienno. Franciszkanie, przy kość. parafjalnym, fund. Eustachego

Kurczą podkom. parnawsk. 1609 r.
Słuch. Bernardyni, fund. Bogusława Radziwiłła i Samuela Oskierki,

sędz. ziem. mozyrsk. 1671.
„ Jezuici, k. p. t. św. Ducha, fund. Hieronima Kłokockiego,

star. rzeczyck. 1700; szkoły od r. 1701, koJegjum od
r. 1714. (Załęski 1. c. t. IV, str. 1612).

„ Fara słucka, fund. Michała Zygmuntowicza, ks. lit. 1439 г.,
konsekrowana przez biskupa wileń. Macieja z Trok.

Smiłowicze. Misjonarze, fund. Marcybelli Zawiszynej marsz. 1747.
Smolany.- Dominikanie, fund. Konstancji Sanguszkowej 1810—1832.
Smoleńsk. Bernardyni k. p. t. św. Antoniego fund. Zygmunta III,

na górze Wasilówce, 1620 r.
Dominikanie, fund. Zygmunta III 1625—1665.
Jezuici, fund. Aleksandra Gosiewskiego, wojew. smoleń.

1619 г.; kolegjum ze szkołami 5 klasowemi i bursą
założoną przez ks. Adama Łępiekiego do r. 1654.

Witebsk. Bernardyni k. p. t. św. Antoniego, fund. Chreptowicza
wojew. 1676 r.

„ Jezuici. Ob. dodatek do str. 120.
„ Pijarzy, fund. niewiadomej, utrzymywali szkoły.
„ Trynitarze, fund. Reutta 1758 r.

Bazyljanie: w Czerei fund. arcybiskupa smoleń. Mizaela i Lwa
Sapiehy 1623 r. obraz cudowny N. M. P. Tenże
Sapieha założył Farę ze szkółkę i szpital. 1604 r.

„ „ Ławryszowie, około 1620 r.
„ „ Łohojsku, fund. Stanisława Tyszkiewicza w XVII w.
„ „ Mińsku, przy cerkwi Wozniesieńskiej, fund. Heleny

w. ks. lit. 1502.
„ „ Mirze, fund. niewiad.
„ „ Mścisławiu, fund. księcia Michała 1505.

„ Nowogródku, fund. Adama Chreptowicza 1623.
я „ Połocku, uposażeni przez króla Michała Wiśniowie-

ckiego 1679 r.
,, Swierżniu, klasztor z cerkwią i seminarjum.

„ „ Tołoraynie, fund. Adama Kisiela, podkom. 1690 r.
r „ Witebsku, fund. tegoż Kisiela 1682 r.

BmyŲanki: w Mińsku, fund. metropol. Antoniego Sielawy 1645 г.,
przy cerkwi św. Ducha; uposażone przez Kata-
rzynę Sapieżankę z obowiązkiem utrzymania 10
panien sierot,

во
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ВагуЦапЫ: w Orszy, fund. tegoż metrop. Sielawy 1642.
„ „ Witebsku, fund. Juljanny w. ks. lit. 1345.
Klasztory tu podane opisane są w Encyklopedji kość. ks. No-

wodworskiego i w Podręcznej Enc. Kość. Ob. Baliński, Starożytna
Polska t. IV. Nadto biskup Jan Kossakowski w raporcie do kole-
gjum z r. 1798 podaje klasztory bazyljanów: w Braslawiu, Dare-
wie, Heljanowie.

Prowincja Zachodnia.

Antolepty. Karmelici bosi, fund. Strutyńskich 1734.
Bebra. Rezydencja misjonarska, fund. Jana Zyberga 1773 r.
Dukszty (brasławskie). Misja jezuicka, fund. Józefa Rudominy, je-

zuity, miejsce pobytu ks. Baki.
Iłiikssta. Jezuici, fund. Jana Jerzego Zyberga 1690; od r. 1787

misjonarze. Ob. seminarja.
Janów (kowieński). Trynitarze, fund. Józefa Kossakowskiego bis-

kupa infianc. 1791 r.
Jużynty. Rezydencja kanon, reguł, od pokuty, fund. Rajeckich star.

rumbów. 1789 r.
Kowno: Augustjanie, k. p. t. św. Piotra i Pawła ap., uposażeni

przez Aleksandra Jagieł.
Bernardyni, k. p. t. św. Jerzego, zbudowany przez

Iwaszkę Wiaźewicza, rotm. smoleń. 1463 г., uposaż,
przez Sandziwojewicza, marsz, grodź. 1771 г.;

„ Dominikanie, k. p. t. Trójcy Przen., fund. Aleksandra
Massalskiego, marszałka kowień. 1621—1832.

„ Franciszkanie, k. p. t. Wniebowzięcia N. M. P., fund.
Witolda, odbudów. 1619 г. przez Michała Iwanowskiego.

„ . Jezuici z kościołem i kolegjum, fund. Wojciecha Kojało-
wicza, jezuity, historyka Litwy.

„ Karmelici bosi, fund. Krzyszt. Szczytta, kaszt. smól. 1716 r.
Rochici, przy kość. św. Giertrudy, uposażeni przez ks.

Piotra Nowowiejskiego, proboszcza Wędziagolskiego
1750 r. Fundusz powiększyli ks. Malinowski prób.
kroski, Józef Medeksza i inni; roczny % od lega-
tów w r. 1818 wynosił 1006 rb.: wogóle, z an-
nuatą z Kowna i z jałmużną, 1632 rb. i 60 kop.

„ Benedyktynki, fund. Jerzego Skorulskiego marsz. 1627.
„ Bernardynki, fund. Massalskich, wojew. mirisk. 1634 r.
„ Maryawitki, fund. niewiad.

Krasnybór. Dominikanie, po bazyJjanach i bernardynach, uposa-
żeni 1684 r. przez Konstancję Chreptowicssową.

Kurkle. Kanon. reg. od pokuty, fund. Krzysztofa Zawiszy 1700 r.
Kwetki. Rezydencja kan. reg. od pokuty, fund. Komorowskich 1762.
Liszkow (Nauenpille). Dominikanie, fund. Władysława Jerzego Ko-

siłły wojsk, trock. 1694 г.; parafjalny od r. 1812; klasztor
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zniesiony przez Prusaków. W Liszkowie według niektórych
miał się koronować Mendog.

Podubisa. Bazyljanie. (Raport biskupa Kossakowskiego 1798 г.).
Polawień. Dominikanie, fund. Wawrzyńca Michała Poczobuta 1676 г.;

od r. 1832 parafjalny. W kościele Krucyfiks cudowny.
Pompiany. Karmelici dawn, reg., fund. Zawadzkich i Józefa Szy-

szły na początku XVII w.
Poniemuń. Kan. reg. od pokuty, fund. Maurycego Giedrojcia wo-

jew. mścisł. 1622.
Poniewież. Pijarzy, fund. Krzysztofa Białłozora kan. wileń. i Dąb-

skiego 1726 r. Szkoły podwydziałowe.
Popiele. Rezydencja kan. reguł, od pokuty, fund. Ignacego Koś-

ciałkowskiego, marszałka wiłkomiersk. 1788.
Poźajście. Mons Pacis. Kameduli, fund. Krzysztofa Paca, kancl. lit.

1662—1832. Wspaniały i zdobny kościół, kosztujący Paca
8,000,000 złp. wraz z klasztorem zabrany na cerkiew i rezy-
dencję archijereja kowieńskiego.

Sejny. Dominikanie, fund. Jerzego Grodzińskiego, star. przerosi.
1602 г.; wymurowany 1760 r. przez Różę Strutyńską, star.
sejwejską; zakonnicy usunięci 1804 r. przez Prusaków; koś-
ciół od r. 1818 obrócono na katedrę, w nim cudowny obraz
N. M. P.; klasztor przeznaczony na seminarjum djecezjalne.

Skiemiany. Kanonicy reg. od рок., fund. o. Placyda Zimowskiego
kan. reg. od рок. na ziemi infułackiej widzieniskiej 1677 r.

Skopiszki. Dominikanie, fund. biskupa inflanc. Józefa i Michała sta-
rosty grondzisk. Puzynów 1750 r.

Smołwy. Rezydenc. kan. reg. od рок. fund. Podbereskich 1750 r.
Sołoki. Kanon, reguł, od rok., fund. Pietkiewiczów, około 1740 r.
Subocz, Rezydencja misjonarska, fund. Jana Zyberga 1773 r.
Suwałki. Kameduli, fund. wigierskich kamedułów od końca XVII w.
Suwejnie. Rezydencja kan. reg. od рок., fund. Antoniego Komo-

ro wskiego 1783 r.
Śwutokrzyie (pod Kownem). Karmelici bosi, fundowany przez kar-

melitów w r. 1775.
Traszkuny. Bernardyni, fund. Władysława Sokołowskiego 1698 r.

Szkoły powiatowe; klasztor zwinięty 1864 r.
Tykocin. Bernardyni, fund. Gasztolda 1479—1864.

„ Misjonarze, przy paraf, kość, uposaż, przez Branickiego
1752—1864.

Wierebołów. Dominikanie, fund. Jana Wścieklicza 1634, zniesieni
1819; kościół oddany na parafjalny.

Wigry. Kameduli, fund. Jana Kazimierza 1667 r.
Wiłkomierz. Pijarzy fund. Gabryela Korejwy, star. miedsiańsk. 1785.

Wsssystkio te klasatory 2 wyjątkiem Wierzbołowa i Wigrów
opisane w wizycie z r. 1818; arch, kons., M ks. 65. O innych
Ob. Baliński: Starożytna Polska t. IV i Encyklop. Kość. ks. Nowo-
dworskiego. Skasowane od r. 1882—1864.
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Biskup Jan Kossakowski w raporcie do kolegjutn w r. 1798
podaje klasztory, nie spotykane w wizytach djecezji wileri., istnie-
jące w żmudzkiej, mianowicie: Ghiuałojnie, karmelitów dawn, reg.,
Cyłowiany, bernardynów; Datnów, bernardynów; Kretynga, ber-
nardynów; Kroki, katarzynek; Kroże, benedyktynek; Poszołtunie,
benedyktynów; Rosieny, pijarów i karmelitów dawnej reguły. Wo-
góle z ówczesnej wileńskiej djecezji wylicza klasztorów i zgroma-
dzeń męskich 143, a żeńskich, bez pp. bazyljanek, 20. Wiado-
mości zaś z r. 1804—1805 wymieniają 122 klasztory męskie; bez
bazyljanów, których w r. 1798 podano 22 klasztory; a żeńskich 18.

VII.

Kościoły i kaplice wzniesione, lub uprzywilejowane za biskupa
MassalsMego od roku 1764 г jego następców do r. 1819. Ułożone
według ksiąg protokularnych biskupstwa wileńskiego z wykazem
właścicieli dóbr, lub księży, którym dano pozwolenie na publiczne
nabożeństwo w tych świątyniach; lata wydania indultu wskazane
w skróceniu; gdzie pozwolono spełniać posługę duchowną wiernym,
oznaczyliśmy c. a. s.: t. j . cum administratione Sacramentorum.

Kościoły nowe: Czabiszki, v. Lewszyszki, v. Leoponary w dob-
rach biskupa Massalskiego, wzniesiony przez
niegoż w r. 1782, drewniany.

Zameczek pod Wilnem, dziś w parafji św.
rafalskiej, wzniesiony drewniany przez te-
goż biskupa, wymieniony w wizycie topo-
graficznej z r. 1784, jako parafjalny, nale-
żały do niego okoliczne dwory i wsie, oraz
przedmieścia Sołtaniszki i Zakręt. Wizyta
z r. 1820, już go nie notuje; zniszczony
widać w r. 1794, lub w czasie najścia
Francuzów. Inne kościoły w tym czasie
założone podane w wykazie za 1910 r.

Kaplice:
Antuzow, Platerowej, star. gie-

gobr. 66; parafjalny od r. 1790.
Antonow, Aleksandra Korsaką,

skarbn. orsz.
Ambrożyszki, Jeleńskiego, podcz.

mozyr.
Azarupie, Michała Brzostowskie-

go, podsk. lit. 69.
Abraniowsk, de Reassa, sędz.

ziem. troc.
Aleksandrowo, Morykoniego, star.

brzes. 82; od roku 1788 para-
fjalny, w sąsiedztwie Jezioros.

Andruszkowszczyzna, Anny Wisz-
czyriskiej 67.

Alrynkow, Winc. Tyszkiewicza,
refen. lit.

Abele, Pietkiewicza, podkora. 86.
Androniszki, Piotra Ussiembły, 89

cum. adm. sacr. 96.
Antosssewo, Antoszewskiego, setn.

w. lit. 96.
Aleksotą, Puciłowskiemu, prób.

kowieńsk. 96.
Augunki, Klary Jakubowskiej,

skarbn. witkom. 808.
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Antokolski cmentarz, kap. Tere-
sy Andrzej ко wieżowej 811.

Augustówek, Maurycego de Las-
sy 816.

Bokszyszki, Kościałkowskiej 64.
Belmont, kasztelana inflanc. 65.
Bielicze Ant. Korsaką, oboźn. no-

wogr. 83. Jł»
Butrymańce, Żabiny, starość. 65;

filja od r. 69.
Biała, Anny Kaweckiej 65.
Basławie, Monkiewicza, sędz. z.

wileń. 65.
Balejkowicze, Anny Wiszczyń-

skiej 67.
Bołosza, Kazim. Pakosza, ko-

niusz połock. 69.
Bułhakowsk, Michała Karęgi —

Pałacowa 69.
Balbierzyszki, Tyszkiewicza,

kaszt, mścisł. 82.
Biguszki, Elżb. Pruszyńskiej,stoln.

miń. 82.
Borewicze, Marji Borewiczowej,

sędz. kow.
Berdowszczyzna, Jana Gineta,

krąjcz. lidzk. 82.
Buntpo],Wazgirda, stoln. troc. 82.
Borzdynia, Ign. Wołodźki, pisa-

rza oszm. 82.
Brunowiszki, Brunnoffowej, półk.

woj. lit. 83.
Białydwor, plebana łyntupskiego,

809.
Bujwidziszki, w dobrach kapi-

tulnych 83.
Bendry, Ważyńskiej, skarbn. lit.

83.
Bardów, v. Bardówka, Żaby, podk.

król. 84,
Buj widzie, Sssymkowskiego, łowcz.

kow. 84.
Braostowica Mala v. Murowana,

Jundssiłła, marsz, grodź. 84 i 6.
Bielkowszessysma, probosssessowi

mikołajewsk. 84.

Białorucze, Sokołowskiego, rotm.
Białebłota, Jana Moroza, cześn.

grodź. 89.
Białe, Teresy Hryniewiczowej,

cześn. sanock. 89.
Borkłojnia, Straszewicza, star.

starodub. 89.
Bala, Dziekońskiego, skarbn. lit.

89.
Bielica, Bielawskiego, jen. w. lit,

85.
Barbaryszki, Józefa Ejtmina, sędz.

troc. 85.
Bychowszczyzna, Michała Radzi-

szewskiego.
Bujwidze, kościół parafjalny, za-

łóż, i uposażony przez Radzi-
szewskiego 85.

Berezówka, Trojaną Przybora,
łowcz. 86.

Bukańce, Hoppena, straż. wiłk. 87.
Bogusławiszki, Szwykowskiego,

sędz. wil. 87; parafjalny od
r. 1790.

Brygidów, Brygidy Gierzdowi-
czowej, star. 89.

Bijuciszki, filja załóż, i uposaż,
przez Józefa Walentynowicza,
sędz. grodź. infl. 89.

Białozorow, Zabielły, mar. kow. 89.
Brycianka, Białopiotrowicza ex

pisarza lit. 89.
Burbiszki, Elżb. Tańskiej 95.
Bousław, pijarów poniewiesk. 95.
Bołcie, Ign. Toczyłowskiego, rotm.

wiłk. 97.
Bohdałow, Kazim. Skurewicza,

budown. wil. 98.
Blizna, Szwykowskiej, star. 99.
Bienica, bernardyński kościół kre-

owano na parafjalny, dano mu
wsie i dwory należące do pa-
rafii markowsklej, pozostałe w
gubernji wileri. po rozgrani-
czeniu. Rozporządzenie dane
8 grudnia 1799 r.
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Białykori, w Łyntupskiej par. w
dobrach kościelnych 800.

Białuny, Anny Pusz... (nieczytel-
ne) siostry Miłosierdzia.

Boniszki, Adama Ginejki, ks. 801.
Biciuny, Zawiszy, podkom. koron.

803.
Bonifacowo, Józefa Pozniaką, sędz.

ziem. oszmiari. 806.
Brzozowiec, Ign. Błażewicza, rot.

817.
Czywile, Teresy Komarowej,

łowcz. starodub. 64.
Czerkasy, Iwanowskiego, staros.

miń. 65.
Czadosy, starosty szyrwinck. 65.
Citow v. Citwa, Janusze wskiego,

star. owruc. 65.
Czerlona, Potockiej wojew. bełz.

cum. adm. sacram. 66.
Czerlona (Czurlony)? Zieńkowi-

cza, star. ostryń. 69.
Czechowszczyzna, Kuleszy, skarb.

lidzk. 83.
Choroszewicze, Adama Chmary,

kaszt, mścisł. 82. 1808 r. filja
słonimska.

Czerniechowo, Dziurdziulewiczo-
wi, kanon. infl. 83.

Celle, Taraszkiewicza, rotm. lidz.
83.

Czelejży, Sokołowskiego, rotm. 83.
Chołopienicze, w szkołach pijar-

skich 83.
Chodziłonie, v. Chodziwonie, Ad.

Narbutta, sędz. lidz. 84 i 94.
Czarna, Czyża, sędz. wileń. 84.
Czerwonydwor, Kaspra Horajna,

podkom. król. 89.
Czećwierć, w paraf, kobylnick. 89.
Czechowce, Mieczyriskiej, rotm.

lidzk. 87.
Chrzeniszki, Bohuszowi, kan. wi-

leń. 87.
Czostkow, Puzyniny, jener. 88.
Czyżewicze, Aloiz. Krzywobłoc-

kiego, straż, trock. 90.

Cejkinie, filja, Kajet. Szmigiel-
skiego piecz, bracł. 90.

Ciechciny, plebanowi czerejskie-
mu 89.

Czerkiewicze, Marji Sielickiej,
kaszt, połoc. 95.

Cieszyłow, Franc. Jankowskiego,
prez. sędz. oszm. 95.

Ciepiełuny, Fulgentego Kamiń-
skiego, podkom. ejszysk. 98.

Czurlony, Sulistrowskiej, pisarz.
lit. 99.

Chojniki, Feliksa Protasewicza,
sędz. ziem. piris. 890.

Czerwonydwor, Parczewskich,
804.

Chrzcieniszki, Anny Bagniew-
skiej, radczyni 806.

Cżarnełozy, Andrzejkowiczowej,
marszał. prużań. 808.

Cieleżyszki, Mich. Sokołowskie-
go, rotm. połock. 806.

Dębina, de Reassowej, podcz.
trockiej 94.

Dziewiątkowicze, Sliźni w 64.
Dzitwa, Szemiota 64.
Dziady, filja, w słonimsk. par. 64.
Dusiaty, Platerowej, star. subcck.

65.
Dziewałtowo, Zabiełły, kasztelan.

mścisł. 65.
Dudzicze, Bogusł. Welbeka, star.

sielec. 66.
Dubinki (Dubniki?), Brzostowskie-

go, star. bystrzyc. 66.
Dubowe, Mieczyriskiego, mieczn.

zakrocz. 66.
Dzięciołów, Tettwena, cześn.

bielsk. 66.
Dąbrowszczyzna, Wigury (?—nie-

czyt.), oboźn. połoc. 67.
Daugiliszki, Czapskich, podsk. 68.
Dorgunie, Stanisł. Jeleriskiego,

pis. mozyr. 68.
Dereczyn, dla młodzi edukują-

cej się 68.
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Dubrowlany, Staszkiewicza, cześ.
upfc. 69.

Dobejki, Kosseckiego, star. mo-
roz. 69.

Dogile, Stanisława Klimańskiego,
(praefectus navium) — 82.

Dorże, Adama Korsaką, marsz.
upick. 82.

Dylów, Kaplewskiego, rotm. wił-
kom. 82 с ad. sacr. 85.

Doktorowicze, Bohdanowicza, star.
kowalsk.

Drygidówki, Kuleszy, star. no-
rymbor.

Dokiszki, w par. Komajsk,
Dąbrówka, proboszczowi pierszaj-

skiemu.
Daniewszczyzna, Swiderskiego,

rotm. lidz. 90.
Dubrowlany, Sołtana, chór. 1. 82.
Dunajce, Jeleńskiego, kasztel.

nowogr. 84.
Dowiany, proboszczowi kryni-

czyrisk. 84, filija 90.
Daugiele.
Dydwydzie, v. Dytwicze, Giej-

sztorta, miecz. troc. 83.
Dogi, Klimańskiego, podkom. gro-

dzień. 83.
Dworzyszcze, Gurowskiego, mar.

lit. 83.
Dziedzinka, Brzostowskiej, skarb.

lit. 84.
Demechow, Jerzego Sołtana, sędz.

rzeczyc. 80.
Dubniki, Mikoł. Wojniłłowicza,

sędz. tryb. 80.
Dziedziłowicze, Rafała Sliźnia,

pis. lit. 80.
Dowmontyszki, Karola Mejera,

sędz. ziem. kom. 80.
Dobuże, Tyszkiewicga, podkom.

król. 80.
Dubinki, w par. komajskiej 85.
Dworzec, Biellewicsa, star. mśc.

85.

Drujka, Żaby, łowcz. brasław. 86.
Dorohi, Ant. Wereszczaki, cześn.

86.
Dubaśna, Sakko, majora jazdy,

horodn. grodź.
Dorohobyl, Radziszewskiego,chor.

86.
Doryszki, Petroneli Zawiszyny,

star. 88.
Daugle, Morykoniny, podkom.

wilkom. 95.
Dyczuny, Strutyńskiego Józefa,

rotm. pancer. 95.
Dorsuniszki, Ogińskiej, star. dor-

sun. 801.
Dowianki, w par. krynick.
Dąbrów v. Izyta, Dąbrowskiego

Stanisława 803.
Dekszniany, Benedykta Proszyń-

skiego 807.
Daniuszew, na cmentarzu grze-

balnym, nowozbudowana w r.
1809 dnia 13 maja.

Dokszyszki, (Daukszyssski?) Suli-
strowskiego Stefana, sędz. gra-
nicz, oszm. с expos. Smi 809.

Dołhe, Jana i Zofji Kraszew-
skich, chorąż. Prużań. 819.

Elizabelin, Wolłowicza, star. 65.
Ejsmonty, plebanji joziorskiej 82.
Europa, Romanowicza, sędz. ziem.

wil. 86.
Floryanow, Piotrowskich, pisarzy

smól. 67.
Pranopol, Chomskiego, straźn.

inflanck.
Gieryszki, w par. remigol. 810.
Gudohaje, Koziełłom na wznie-

sienie klasztoru 64..
Gudohaje, Wojnom na wzniesie-

nie nowego kościoła 64.
Giełwany, Horodnickiego, sędis.

ziem. wil. 64.
Gruszówka, Rejtana, strażn. no-

wogr. 65.
Giże, Chmary instygatora lit. 67.
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Giedrojcie, Petroneli Kuszewskiej
. 82.
Gimbuty, Ad. Borzymowskiego,

prez. sądu z Hdz. 82.
Grażyszki, proboszczowi miejsco-

wemu 82.
Głębokie, Adama Baranowicza 82.
Girejciszki, Raf. Januszewicza 82.
Grażany, Balcewicza, star. łoje.
Gieczany, Jan. Gieczewicza, miecz.

wil. 89.
Girejsze, Stanisł. Hryncewicza,

prez. komisji brasł. 95.
Grodno, w szpitalu nowozbudo-

wana 95.
Ginejciszki, nowozbudowana 95.
Giedrojcie, Teresy Jeleńskiej, je-

nerał. woj. lit. 95 zbud.
Gajlany, Tomaszewiczów, pisarz.

wiłkom. 803.
Gabryelow, Gabryela i Kunegun-

dy Ogińskich, star. dorsun. 806.
Godziejewszczyzna, Józ. Lasko-

wieza, pis. lidz. 806.
Grandzicze, karmelitów grodzioń.
Hołynka, Łazowej, kaszt, mścisł.

64.
Hory, Sołłohubowej, jener. artyl.

lit. 65.
Horodek, Sołłohubowej. jen. artyl.

lit. 65.
Horodna, Radzi wiłłowej, woje w.

nowogr. 65.
Hreczyce, Piotra Mickiewicza 67.
Horodziłow, Kiersnowskiej, łow.

starod. 67.
Hatna, Jana Siwickiego, star. 69.
Hołoty, v. Ołłoty, Platerowej

Emerencjanny, 69.
Hrynki, Ant. Tyszkiewicza, star.

strzałk. 82.
Hryszkowszczyzna, Biegariskiego,

podstol. brasł. 69.
Hrybiszki, Kończy, sę.dz. trybun.

82.
Hniezdziłow, Hutorowicza, sędz.

oszm. 82.

Huby, Abramowicza star. staro-
dub. 82.

Hanuta, Ogińskiej, wojew. wil.
83.

Hołny, v. Hołmowszczyzna, Jana
de Walda Mejera, Wojskiego
kow. 84.

Hatowszczyzna, Mikołaja Weryhy,
skarb, brasł. 84.

Huta, Niesiołowskiego, wojew.
nowogr. 84.

Horodziej, Katarzyny Mitarnow-
skiej, star. 65.

Hniedlewicze, w par. wołpiań. 80.
Hładowicze, w par. strubnic. 89.
Haniewicze, w dobrach kapitul-

nych.
Hłyboczany, Ant. Pozniaką, chor.

oszm. 88.
Horodyszcze, benedyktynom 90.
Horki, Mitarnowskich, jener, w.

lit. 98.
Hrudopol, Jundziłła, łowcz. sło-

nimsk. 815.
Iwaszkiewicze, Strawińskiego,

star. słonim. 65.
Uija, Sołłohubowej, jener. artyl.

lit. 65.
Imbrody, Mohol'a (Mohl'a?) kom.

lit. 83.
Ikaźń, Antoniego Busayńskiego,

star. zahal. 83.
Ildefonsów, Ildef. Strutyńskiego,

jener. 84.
įstoki, Stetkiewicza, półkow. 84.
Iłga, Wołczackiemu, kanon, in-

flan. 84.
Iwanowszczyzna, Oskierkowej je-

ner. lit. 85.
Izabieliszki, Szuka 86.
Izabelino, Ogiriskiego woj. 86.
Issabelport, Czartoryskiego.wpar.

podbrzes. c. a. s. 88.
Iwaszkowce, w par. solsk. 96.
Inkietry, Fabiana Dombrowskie-

go, 800.
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babelln, Wołłowicza/ podkom
rzeczyck. 806.

Junoszów, Dąbrowskiego, chór
wiłk. 64.

Januszów, Morykoniego, pis. lit
65.

Jodziszki^Russela, star. upick. 65
Janowszczyzna, Olędzkiej, marsz!
Jackowszczyzna, Ant. Tołłoczki,

podstar. wołków. 66.
Jałówka, Horajna, kaszt, brzesk.

67.
Jassudow, iMichniewiczowej straż

67.
Jeziorki, Swinarskiego, sędz sta-

rod. 67.
Jowarice, Józ. Jawgielewicza

skarb. zin. 69.
Janów, księżny Sapieżyny, wojew

mscisł. 69.
Jurszyszki, Ewy Krupowiczowej,

stoln. latycz. 69.
Jursriszki, Jerssego Downarowi-

cza, star. wiłk. 82.
Jaszuny, kscia Karola Radziwiłła

woj. wil. 82.
Janów, Wojzbuna 82.
Janopol, Prąckiewicza, oboźnego

smoleri. 82.
Jużynty, Wejssenhofa, podkom.

mfl. fund. kościoła paraf 83
Janowicze, Dowgiałowej, skarb'

latycz. 80.
Jezno, Paca, star. kowieii. 80.

» na cmentarzu paraf. 80.
Janovvo, Jana Mackiewicza, star.

bykowsk. 89.
Jurkowicze, Niepokojczyckiego,

star.- słuck. 89.
Jatołowicze, Górskiej, jenerał.

żmudi5. 89.
ki, Tad. Polanowskiego,

eśn. biel. 85.
iew, kościół paraf, pod Su-

wałkami 85.
Jttchni88kł, Alole. Kraywobłoc-

k'ego, cześn. troc. 85.

Jawory, Wołodźki, podstol. orsz.
90.

Jodkiszki, w par. ponedelskiej.
Jurewicze, Kaspra, Horajna, pod-

kom. król. 90.
Jarosiemiszki, v. Jaromiszki, pro-

boszczowi trabskiemu.
Jawny, w miasteczku 94 r.
Jotajnie, Ign. Szukszty, sędz. gr.

up.
Judycyn, Judyty z Prozorów Ło-

pacińskiej, pis. sk. lit. 95.
Jankiszki, Kiełpszowi, kan. wi-

leńsk. 97.
Jaszany, Zygm. Wilczyńskiego,

podkom. nadw. 97.
Jaroszów, Karola Łowickiego,

sędz. 98.
Johaliny, Michała Jundziłła, połk.

woj. prusk. 890.
Jakintańce, Feliksa Sliwińskiego,

801.
Justyniki, Żągołowicza, rejent.

upick. 806.
Jacuny, Joach. Wieliczki, kon.

wiłkom. 808.
Kronie, Zaranka, kap. petyhor.

kościół 64; parafj. załóż, przez
Kazimierza Jagieł. 1472 r.

Kieturyszki, w par. jałówskiej 64.
Kluszczany, Korsaką, rotm. wi-

leri. 64.
Kondraciszki, Hurynowicza 64.
Krasula, Uberewicza, straźn. lidz.

64.
Kiemieszów, Sinickiego, 65.
Kuszelewo, Leona Wyszyńskiego,

star. kuszel. 65.
Kościoniewicze, nowy kościół po-

święcony 65.
Karolin, Bogum. Wereszczako-

wej, chór. brzesk. 65.
Krupa, Narbutta, marsz. lit. 66.
Krasnybor, filja, Sapieżynej, wo-

jew. mścisł. 68.
Kursie, Bartłom. Bystrama, 68.

61
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Kuciszki, Ant. Kossakowskiego,
pis. z kow. 69.

Kozłowsk, Tadeusza Żaby 69.
Krzywicze, Niewęgłowskiego, dep.

tryb. 69.
Kurkle, Anny Platerowej, chór.

lit. 69.
Kamionka, Tekli Gieczewiczowej,

69.
Kudajewo, ksżny Sapieżyny, wo-

je w. mścisł. 69.
Klukowicze, Felicji Czeczotowej,

podcz. 82.
Krejpsze, proboszczowi skopis-

kiemu 84.
Kurbaki, Djoniz. Chomskiego,

krajcz. 82.
Kurzec, Bystrama.
Kiernowka v. Kiersnowka, Kier-

nozyckiego, podstol. łukaw.
Kiemieliszki, Stanisł. Prószyriskie-

go, jen. wojs. król., kościół
parafjalny 82.

Koniewo, Andrzeja Wołłodkowi-
cza, sędz. miń. 83.

Kampinie, w par. subockiej 83.
Kosłyk, Sliźnia, krajcz. lit. 83.
Kossakowszczyzna, Zawiszy, star.

puciat. 83.
Kryszynie, w par. kiewkl. 83.
Kułwa v. Kulwa, Kozakowskiego,

sędz. z kown. 83.
Kurosiowszczyzna, Anny Kamiń-

skiej, miecz, nowógr. 83.
Kaczergiszki, Houwaldowi, kan.

83.
Kiemiele, Ant. Romanowicza, poł.

lit. 83.
Kupreliszki, Kuszolewskiego, ко-

niusz. upick.
Kowno, pijarom, p. t. św. Ksa-

werego, zołoż. przez kan, inf.
Wioliczkę 83.

Kotłów, Narbutta, stoln. lidz. 83.
Kamień, hr. Brzostowskiego, skar.

lit. 83.
Korwie, filja, cum. adm. sac. 83.

Kiena, pp. bernardynek 83.
Krasnohrud, Sawickiego, rotm.

grodzień. 83.
Kozaków, petron. Zawiszynej, star.

84.
Kotowszczyzna, Chrapowickiego,

star. 84.
Korzeń, Brzostowskiej, skarbn.

lit. 84.
Korwa, Toczyłowskiego, podkom.

król. 84.
Krokszty, Toplickiej, pisarz, wił-

kom. 84.
Krzywsk, Kulwiecia, straż. upić.

84.
Kibiszki, dominikanom mereckira.
Kasuta, Dom. Romera, podkom.

troc. 80.
Kadzin, Michała Pocieja, star. ro-

hacz.
Kryczyn, Ratomskiego, podkom.

orszań. 89.
Kojdanów, ksżny . Woronieckiej

89.
Krykiany, Józefa Szyszły, miecz.

infl. 89.
Korsakiszki, Iwaszkiewicza, bu-

downicz. upick.
Kirliszki, Hier. Tyszkiewicza, star.
Krasnocin, trynit. trynitopol.
Kościeniew, Aleksandrowicza,

pólkow. lit. 86.
Kotołowszczyzna, Podbipięty, łow.

starod. 86.
Krozieniszki, Bohuszowi, kan. wil.
Kiewklany, Józefa Szyszły, stoln.

infl. 86.
Koplany, Wilhel. Orsetti, star.

topól. 87.
Kiena Tatarska, Grotusowej, pół-

kown. 87.
Korkożyszki, w dobrach semina-

ryjskich 87.
Kozliszki, KaKim. Tyszkiewicza,

star. 88.
Konstantynów, Józefa Moryko-

niego, podstar. wiłk. 88.
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Kaletniki, Macieja Strzyźewskie-
go, rotm. 90, parafjalny koś-
ciół od r. 1794.

Korzyść, Chomińskiego. wojew.
mścisł. 90 w rudomiri. par.

Kuźnica, fiija, Jana Biszpinga,
marsz. 90.

Kiejdany v. Kojdanów, Woro-
nieckiej ksżny 89. c. a. s.

Kępiszki, w par. rumszyskiej.
Kotów, Chrapowickiego, strażn.

starodub. 95.
Kraśniany, Mackiewicza, sędz.

z oszm. 95.
Kirśnie, Karężyny, star. wojcie-

szuń. 95.
Kocielewicze, w par, hajnień. 95.
Kostkowszczyzna, Józ. Kozierow-

skiego, sędz. preń. 95.
Kiernow, Mich. Ważyńskiega.star.

kiernow. 95.
Krasnydwor, trynitarzom trynop.
Kopatkiewiczy, kościół parafjal.,

fund. Ludwika Jeleń., podkom.
mozyrsk. 95.

Kozakiszki, Felicj. Iwaszkiewi-
cza, budown. upick. 95.

Kraśna, w kupiskiej par. 95.
Kaplice, w par. siesickiej 96.
Koniówka, w par. lidzk. 96.
Kwatery, kan. reguł, krzemie-

nickim 96.
Kierbuszyszki, Kreuza, rotmist.

upick. 99.
Klewica, Umiastowskich, w par.

narwilisk. 99.
Koncewo, Ant. Juszkiewicza, prał.

żmudź. 99.
Karoliszki, Kajetana Pawęckiego,

podkom. nadw. 90.
Kamiennyłog, ks. Janowi Woł-

żyńskiemu 800.
Kijany, franciszkanów wileń. do

ntej w 1799 r. 17 września,
była pnyłączona parafja ru-
kojniańaka czasowo, wskutek
grożącej ruiny kościołowi.

Kierogaliszki, Stan. Puzyny 801.
Kochanów, brygidek grodź. 806.
Kumeliszki, Kuszelewskiej kon.

upick. 806.
Krywenie, w par. kupisk. 806.
Kazimierzów, Kaz. Platera, star.

suboc. 806.
Kapustycze, Bern. Buchowickie-

go, podk. brzes. 807.
Koweliszki, Mirskiej, pisarz, lit.

nowozbudow. 807.
Kukuciszki, na cmentarzu grze-

baln. 807.
Komarów, Mateusza Bortkiewi-

cza 808.
Kozły, Stanisława Rutskiego, 809.
Kruhel (Kruhłe?) w par. kamień.

Marcina Tołłoczki, chór. brzes.
811.

Klarynów, Ruszczyców, rejentów
zawilejs. 817.

Kopieniki, barona Szulca, 817.
Kryniczyn, na cmentarzu grze-

balnym 819.
Kiryanowce, Józefa Laskowicza,

prez. sąd. grodź. 819.
Kowno, na cmentarzu parafjaln.

augustjanom 819.
Lisiczka, Paców 65.
Leszna, Karoliny Sakowiczowej,

pisarz, skarb. lit. 67.
Leonpol, Mikołaja Łopaciriskiego,

pis. lit. 69.
Loretty w paraf, ikaźn.
Lelekańce, Sawickiego, strażn.

starod. 82.
Litowszczyzna, Marj. Korsakowej,

stoln. połock.
Lebiodka, Piórowej, star. obeliń.

90.
Lubów, Mikołajowi Tyszkiewi-

czowi, kan. wił. 83.
Lantwarów, Antoniego Hrynie-

wicza, sędz. grodź, trock. 89.
c. ad. s.

Leskiewicze, w par. łazduńsk 89.
Leliszki, Pungowskłej janer. 85.
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Lejpiany, Krzywobłockiego, łow.
infl. 86.

Leluny, Pomarnackiego, - łowcz.
wilkom. 87.

Lipa, Ferzenowej, jenerał. woj.
rusk. 90.

Linkowo, Fergissa, kraj. kow. 89.
Lubochowszczyzna, Tad. Polkow-

skiego, stoln. upick. 94.
Lewkiszki, Ant. Syrucia, półkow.

wojsk, rosyjsk. 96.
Lasogóry, Gołaczewskiego, sędz.

ziem. trock. 99.
Leoniszki, Stan. Legowicza, sędz.

zawiłej. 806, od r. 810 filja
troupieńska.

Łowmiany, v. Łomiany, Brońca,
podcz. wileń. 64.

Łazduny, Jelskiej, star. pińsk. 65.
Łuczaj, Puzyniny, kaszt, mścis. 65.
Łukiszki, w rezydencji Łopaciń-

skiej, chorąż. mścisł. w Wilnie
66.

Łuszniew, Zaniewskiej, łowczyn.
lit. 66.

Łużki, Rexhausa 67.
Łużycze, Tad. Żaby, podwojew.

wil. 69.
Łantwa, Hryniewicza, sędz. gród.

82.
Ługumowicze, Hier. Zieńkowicza,

jener. w. lit. 82.
Łukinie, Grotusa, star. pokrec. 82.
Łazowszczyzna, Owsianej, podst.

wilkom. 82.
Łowniany, An. Sipajłówny, podcz.

oszm.
Łabunów, Ignac. Zabiełły, marsz.

kowień. k. parafjalny, 83.
Łyczków, Dom. Aleksandrowicza,

koniusz. lit. 83.
Łęczno, Franc. Kiersnowskioj,

skarb, starod. 83.
Łanczuny, Józefa Kognowickiego,

rotin. troc. 83.
Łyszki, Żaby, kaszt, połoek.

Łosośna, Chreptowicza, pis. ziem.
grodzień.

Łojciany, Balcewicza, star. łoje.
Łukawiec, Szumskiego, koniusz.

wil. 90.
Łośnica, . Ant. Kościałkowskiego,

półk. kaw. naród. 89; filja ku-
piska w r. 1794.

Łukojnie, Kossakowskiej, hetm.
lit. 95.

Ługoniany, Feliksa Gorzeńskiego,
półk. woj. lit. 97.

Łusznie, Ign. Wołłowicza, star. 98.
Łowkogole, Klary Wojszwiłłowej,

stoln. wiłkom. 819.
Miadzioł Stary, urządzona kal-

warja 1765 r. 17 kwiet.
Maćkiszki, Anton. Strawińskiego,

star. 64.
Merecz, pijarom lidzkim 65.
Mostowlany, Bułharyna, chór. lit.

65.
Mohylowce, Bychowca, podkom.

wołków. 65. .
Mchowa, Polkowskiego, podcz.

bełzk. 65.
Malewicze, Pokroszyńskiego, cześ.

lidzk. 65.
Metele, Chmielewskiego, star. 66.
Międzyrzecze, Józefa Dąbrow-

skiego, 67.
Mokrzyce, Zaranka, chorąż. pe-

tyh. 67.
Miedniki, Koziełły, porucz. pety-

hor. 67.
Mokrełko, Jana Matusewicza,

skarb. smól. 67.
Mojkszty, Wawrzeckiego, stoln.

brasł. 67.
Mikołajowiczo, w dobrach plebań-

skich 67.
Motławka, Podoleckiej, łowcz.

rzeczyc. 82.
MiJejgiany v. Melegiany, Stra-

wiiisklego, pis. troc. 82.
Mickuny, w dobrach kapitulnych.
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Motule, Puzyniny, chorąż. upick.
83.

Mysz, Niesiołowskich, wojew. no-
wogr. 83.

Magniszki, v. Michnolany, kość.
w par. puńskiej, c. a. s. 83.

Maćków, Ogińskiego, woj. troc.
84.

Miratycze, Niezabitowskiej, pod-
kom. nowogr. 84.

Marwa, Trzaskowskiego, star. 84.
Mereczowszczyzna, Swinarskiego,

sędz. starod. 69.
Musicze, Odyńca, podst. wil. 80.
Moczulna, Olędzkiej, star. 80,
Michałowsk, Wołłowicza, star.

niemonoj. 80.
Mazałow, Ant. Malinowskiego,

podstar. 80.
Mokniuny, Józefy Boryczewskiej,

podkom. 89.
Mikuliszki, Szymkowskiego, stoi.

kowieri.
Maryale, w par. skorulskiej 89.
Mołodeczna, Ksawerego Ogińskie-

go 85.'
Męczenięta, Antoniego Rusiec-

kiogo, star.
Mołodów, Jodki, komorn. lit. 86.
Mieżyszki, Janusza Tyszkiewicza,

kaszt. lit. 87.
Mosarz, Brzostowskiego, cześn.

lit. 88.
Machniszid (Michniszki?), probosz-

czowi trockiemu 89.
Miguciany, Józefa Michniewicza,

regen. upick. 89,
Miedziczne, Zabiełly, marsz. kow.

89.
Mejszagoła, w rezydencji ple-

bana, 05.
Mostwiliszki, Onufr. Mosiewicza,

reg. oszm. 95.
Możejkow, Chodkiewicaowej, star.

zra. 95.
Marcinieaki, Ant. Kossakowskiego,

kasat. infl. 98.

Maluszyce, Brońca, sędz. nowog.
98.

Mazuryszki, Marjanny Pietkiewi-
czowej, podkom. kor. 94.

Miłejkowo, mieszkańcom okolicz-
nym 803.

Maciejunie, Bystrama Tad., prez.
sądu upick. 804.

Michałów, Michała Aramowicza,
półk. woj. poi. 806.

Mechmedowicze (Niech wiedowi-
cze), w par. braszewickiej 808.

Montwiłowska Kamionka, w par.
soleczn., Andrzeja Zniszczyń-
skiego 808.

Mukuły, v. Mukule, Joachima
Kiełpsza, sędz. wiłkom. 815.

Naborowszczyzna, Rdułtowskiego
65.

Nowojelna, Barb. Tyzeńhauzo-
wej, star. dyaman. 65.

Nowina, Szwykowskiego, stanów.
lit. 66.

Nowosiolki, Borze, ckiej, insjtygat.
lit. 82.

Niewodnica, Ludw. Kruszewskie-
go, star. wasilk. 82.

Nowydwor, Puzyny, stoi. upić. 83.
Nardkuszki, v. Narkuciszki, Jas-

kułda, rotm. wołków. 84.
Nacza, Tomasza Massalskiego.

pułków. 80.
Nowydwor, Mohla, sędz. ziem.

dynabur. 85.
Nowydwor, Prusayiiskiemu bis

kupowi menlten. 85.
Nfemoniuny, kościół paraf., fund.

Katarzyny я Rahozdw Kacza-
nowskiej starościny 1788. r.
p. t. Zwiastowania N. M. P.

Nidoki, Józefa Morykoniego, pod-
star. wiłkom. 88.

Nowydwor, Kierbedzia, oboźn.
żmudź. 90.

No wosiołki, Pawltko wskiego,
ziem. miń. 90.
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Nagurkiszki, Józ. Kuczewskiego,
szambel. 89.

Niedzingi, Lud. Żylińskiego, sęd.
ziem. merec. 94.

Naruń, Ogińskiego, kasztel, bras.
96.

Nacuny, Jana Szukszty, sędz. kow,
97.

Niewieryszki, w par. krowneń.
Nieciosy, Wincent. Elsnera, rej.

trock. 801.
Niemenczynek, Ludwika Siest-

rzencewicza 803.
Naryszki, Bronisza,. skarb. nadw.

lit. 808.
Olkieniki, Pocieja 64.
Ostrowczyce, Wolskiego, rotm.

nowogr. 65.
Ostrów, Judyckiego, kaszt. miń.

67.
Obrowie, benedyktynów starotr.

67.
Cnikszty, Chlewińskiego, stoln. 69.
Osokno, Emeren. Platerowej 69.
Oława, Kosseckiego, star. moroz.

69.
Orwistow, Zabiełły, jener. woj.

lit. 82.
Okna, dziekanowi wiłkomirsk. 82.
Oginty, v. Ogintowsk, Jana Ho-

łuba, rotm. nowogr. 82.
Oniszki, Bern. Szwykowskiego,

star. onikszt. 82.
Onżadow, Miączyńskiego, star.

kormiał. 82.
Osamiana Murowana, kościół za-

łoź. przez Ważyriskiego, wojs.
oszmiań. 1766 r. c adm. sacr.

Oszmiana, kaplica w dobrach
plebańskich (święty duch?) 82.

Ostrówki, Ant. Sarnackiego, skar.
82.

Olany, Ważyriskiej, sędss. osss-
miari. 82.

Oszkinie, Kuleszy, sędz. smól. 83.
Onkniety, Jeleiiskioj, kasztel, no-

wogr, 83.

Olszew, Konst. Chomiriskiego,
półkow. oszm. 83.

Okołow, Wołłowicza, star. niemo-
noj. 83.

Ostrów, Tad. Narbutta, podkom.
lidz. 83.

Onażdy, (Onżady?) na kościółek
pozwolenie 84.

Ochotniki, Ochotnickiego, półkow.
grodzień. 84.

Olokszniany, dominikanów wierz-
bołowskich 84.

Okajnie,Braunnowej, półkown. 84.
Orany, Brzostowskiej, skarb. lit.

84.
i Olszewicze, Jana Niezabytow-

skiego, podkom. nowogr.
Ostupy, Chataima (?) star. dubów.

80.
Ostrowna, Mich. Pocieja, star.

rohacz. 80.
Ostrowie, Hałków Józefa i Flor-

jana 80.
Olechniszki, Tad. Koziełły, star. 80
Ogniste, Tyzenhauzą, star. 85.
Ostrowiec, założenie kościoła pa-

rafjalnego 85 r.
Owile, Giedrojciow, c. a. s. 85.
Opsa, Kościałkowskiej, marszał.

oszm. 85.'
Okińce, Brunnoffowej, star. 85.
Obelija, Żeromskiego Leona, cho-

rąż. 87.
Ogieniszki, Komorowskiego, woj.

wiłkom. 87.
Obczaki, Pruszyriskiego, sędz.

miń. 88.
Olita, Julj. Sylwestrowłcza, most.

smól. 88.
Olkieniki — na cmentarzu grze-

balnym 89.
Om lany, Kostrowicklego, staros.

grzybów. 89.
Ołona, Mateusssa Bergeną,rot. oł.
OdachowB8C!5ŷ na, Rdułtowsklej,

80.
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, Olany, Jasińsbiej, wojskiej wileń.
94, par. szyrwinck.

Olechnowicze, Barbary Wołżyń-
skiej, łowcz. słonim. 95.

Okuninów, Zofii Slizniowej, pod-
kom. słonim. 97.

Olesiewicze, Zabiełły, jener. woj.
lit. 98.

Oława, Jakóba Giedymina, podk.
król. 98.

Olita, przy kościele miejscowym
wymurowana 800.

Ockiewicze, Chomskiego, sędz.
ziem. oszm. 802.

Olszany, na cmentarzu nowo-
zbudowana 802.

Orszwiata, w par. twereck. 809.
Oszmiana Murów. Ignacego Wa-

żyńskiego, podkom. oszm. wy-
niesiona do rzędu parafii 1809
roku.

Oposzcza, Barbary Kościałkow-
skiej, marsz, wiłkom. 811.

Orżetwa, w par. twer. 181.3 r.
Pustowicze, f , , , . . „
P o ł o Z e w i c z e ( w P a r - h ł u s k i e - > 6 4 -
Pacewicze, Grotuza, 64.
Poszyrwincie, Zmijewskiego 65.
Poniemunio, zbudowany kościół

przez Syrucia, kaszt, witeb.
65.

Preny, Butlera, star. preń. 65.
Puśnia, Brońca, sędz. tryb. lit.

65.
Pawłonicze, księdzu Ostrowskie-

mu 65.
Pohost, Lubeckiej 66.
Paledzie, Rexhauza 67.
Poniżany, Pranciszkan. świsł. 68.
Polany, Leok. Mikoszynej, wojsk.

lit. 68.
Poławeri, Teod. Bilewiessa, star.

łojciej. 60.
Priewoża, Józefa Tyssskiewicza,

kasit. mścisł. 6H.
Pllkisiki, Dominika Muśnickiego,

podess. wil. 82.

Powierynie, Ant. Tomaszewicza,
sędz. grodź. 82.

Pokolnie, Kuleszy, prez. sądu
ziem. smól. 82.

Pogierwinie, Stan. Komarowskie-
go, szamb. 82.

Pierwoniszki, Ant. Szmigielskie-
go, podcz. 82.

Pozelwie, Tyzenhauzą, skarbn.
lit. 82.

Polepie, Kościałkowskiej, stoln.
wiłk. 82.

Powernie, Brunnoffowej, półk.
wojs. lit. 82.

Podberka, Mejera, koniusz. ko-
wień. 82.

Pawłów, kan. Pawła Brzostow-
skiego, 80.

Poszyrwinty, Dydyńskiego, stoln.
mscisł. 82.

Poniemunie, Parafjanowicza, łow.
wiłk. 82.

Przegrodzie, w par. miadziolsk.
S2.

Pobojew, Mik. Miłkowskiego, rot.
wołków. 82.

Piorowszczyzna, Heleny Dłuskiej,
• koniusz. lidzk. 82.

Parchimkowicze, Chlewińskiego,
pis. rzecz. 82.

Poporć, Zaleskiego, cześ. gr. 82.

Piadaie, Ludwika Tyszkiewicza,
hetm. lit. 83.

Ponedele, w par. miejscowej.
Pelisze, Józ. Lachnickiego skarb.

wiłk. 83.
Piotrowicze, Tom. Godlewskiego,

sędz. grodź. smól. 83.
Pogirmonie v. Pohornia, Osipow-

skiego, półk. 84.
Pokrosze, Weryhowej, star. po-

krosz. 84.
Pomusga, Pietrzkiewicza, cześn.

wiłk. 89 o. ad. 8.
Polissski, w par. subockiej 80.
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Poniemuń v. Brunowiszki, kość.
par. załóż. 80.

Popiszki, kan. infl. Taulera Woł-
czackiego, 89.

Podkamień, Kaz. Brzostowskiej,
skarb. lit. 89.

Polesie, Kublickiego, łowcz. infl.
89.

Papiernia, Kostrowickiego, jen.
lit. 89.

Poszumienie, Ant. DowgiałJy, bu-
dów, troc. 89.

Powierzchnie, Kaczanowskiej, st.
powierzch. 87.

Połozdyri, Tomaszewicza, podst.
czernih. 87.

Pokrewienna, Ant. Pomarnackie-
go. cześn. 87.

Przedbirże v. Podbirże, Stanisł.
Komarowskiego, podkom. 90
c. a. s.

Polany, Modzolewskiego, komór.
smól. 88.

Pleszczenicze, Tyszkiewicza, star.
strzałk. 89.

Przączejkow, Prań. Galińskiej,
chór. orsz. 85.

Ponatery, Szulcowi, prał. żm. 85.
Powicie, v. Powiksie, w par. po-

niemuń. 85.
Pojancze, Łopacińskiej, pis. lit.

85.
Promiesz v. Pioromież, Butlero-

wej, hr. 86.
Proszczyce, Hermanowskiego, pół.

86.
Pokojnie, Osipowskiego, podkom.

87.
Pomosze, karmelitów, daw. reg.

87.
Pakiniszki, Moszyńskiego, sekr.

lit. 87.
Posiecze, Skawińskiego, staros.

starodub. 88.
Porudomina, w par. rudomińsk.

wymieniona na synodssie Zieii-
kowicza.

Pałaszki, Paca, star. kowieri.
90.

Pawłowicze, filja, Downarowi-
cza, chór. paraf, nowodwor.

Podkrzyże, Ant. Tyzenhauzą 90.
Pohoszcza, Ogińskiego, marsz.

brasł. 90.
Podbrzezie, Wereszczyriskiego,

szambel. 89, c. a. s.
Pojodzie, Brunnoffowej, pułk. 89.
Powole, Mołochowca Franc, sędz.

preri. 94.
Pyszna, Sielawy, stoln. połoc. 95.
Panaszyszki, Abr. Radziwiłła, jen.

lit. 95.
Poderwia, Joan. Jodkowej, (95.
Ponary, w dobrach kapitulnych,

c. a. s. et celebr. 95.
Przełom, Pocieja Aleks., oboź.

lit. 95.
Podborek, Mejerowej, wojsk. kow.

95.
Popilwie, Jana Wołłka, 95.
Powicinie, Marcina Górskiego,

mieczn. wileń.
Pieniany, Aleks. Ogiriskiej, hotm.

lit. 98.
Podnoszki, Siestrzencewicza, pół.

w. lit. 99.
Porudomina, benedyktynek wileri.

98.
Pupany, Rodziewicza, .star. 801.
Porawicze, par. birżańskiej, dla

katolików okolicznych 803.
Pogiry v. Poabel, Downarowi-

cza, 804.
Podzisna, Salmanowicza, podk.

koron. 809.
Podzitwa, Karłowicza, stoln. troc.

807.
Przyjazna, Ludwika Platera, 807.
Plebańce, Maciejowi Putwińskie-

mu, kan. smól. 808.
Plussy, Antoniny Salmanowiczo-

wej, 809.
Poistrzanka, Józefa Wawrsec-

kiego, 811.
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Popiele, parafjalny fund. Igna-
cego Kościałkowskiego, marsz.
wilkom. 813.

Porawica, Mateusza Reuta, rotm.
poi. 817.

Przedzielsk, Honoraty Łazow-
skiej, sędz. prużańsk. 817.

Pironim, Brońskiej, w pow. sło-
nimskim 817.

Radkuny, Komorowskiego, wojsk.
wiJkom. 82.

Raszkowce, Wołko wieki ego, mar.
grodzień. 82.

Rudawsa, Radziszewskiego, pułk.
82.

Radziwiliszki, Karola ks. Radzi-
wiłła 82.

Rawiszki, Komorowskiego, straż.
wilk. 82.

Rostyniany, dominikanom, 82.
Rudniki, Tyszkiewicza, refer, lit.,

nowy kościół, 90.
Rędzinowszczyzna, Zieńkowicza,

kaszt. ziem. 82.
Rogówka, Komara, sędz. ziem. 84.
Rudlany, Komorowskiego, wojsk.

wilk. 83.
Rogowszczyzna. w par. kiewkl. 65.
Repla, Ksawerego, ks. Massal-

skiego, jener. 83.
Radziwiłmonty, Józ. Radziwiłła,

wojew. miń. 83.
Rydluny, Pungowskiej, jener. lit.

83.
Radomyśl, Onufrego Łąckiego,

pułk. trock. 84.
Rajgrod, Rydzewskiego, star. raj-

gród. 84.
Różana, Massalskłej, podcz. lit. 64.
Rudnia, w łowiectwie Aleksandr.

nowy kościół с ad. s. 64.
Rachowicze, w słonim. par. 64.
Rudawa, Mnischa, marsz. kor. 64.
Rekscie, Kamińskiego, podstol.

Hdss. 65.
Kohinia, Leona Demałowicza,

chór. rzecz. 67.

Radziwoniszki, Anny Kościałkow-
skiej, podk. wiłk. 69.

Radutycze, Ign. Bokszy, rotm.
miń. 84.

Rubno, Ign. Warakowskiego, rot.
troc. 80.

Ruskiesioło, Chomińskiego, stoi.
oszm. 89.

Rekacieje, Eufroz. Siwickiej, star.
rekaciej. 89.

Rudomina, Winc. Tyszkiewicza,
refer, lit. 89.

Rogów Mały, Ign. Komara, sędz.
wołków. 85.

Radziuliszki, par. birżań. 85.
Rudowo, Platera, podkom. 85.
Rudessa, Omulskiego (Smólskie-

go?) 85.
Rzesza, Hilzenowej, wojew. miń.

86.
Rudawka, Aug. Platera, kasztel.

troc. 86.
Radywaniszki, Narbutta, wojsk.

lidz. 90.
Romajnie v. Wijuki, Józ. Rodzie-

wicza, horodn. oszm. 90.
Reminkiszki, Mosiewicza, skarb.

król. 90.
Rafałówka, Haliburtona, 90.
Rukła, Szym. Kossakowskiego,

star. żosel. 90.
Rudota, Krasickiego Ign. hr. 90.
Raczkowszczyzna, Mac. Czecho-

wicza, podst. oszm. 90 c. a. s.
Rudnianka, Winc. Tyszkiewicza,

89, c. a. s.
Równepole, Zieńkowicza, chór.

lit. 94.
Raczuny, Ign. Pozniaką, marsa.

oszm. 94.
Razuszyszki, Józ. Staszewskiego,

podk. upić. 95.
Raszkówka, Rejtana, podk. no-

wogr. 95.
Rostkowszczyzna, Kozierowskiego,

sędz. preń. 96.
Rudnia, w par. nackiej, .97 r.

62
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Radziminiszki, Dom. Narbutta,
wojsk. lidz. 98.

Rogiele, Pietkiewicza Benedykta,
podk-ca 800.

Radziuny, Tad. Szulca, podkom.
kor. 801.

Rzeprycze, Onufr. Kostrowickie-
go, sędz. tryb. lit. 802.

Rumszyszki, w par. rumszyskiej
dla parafjan z powodu napra-
wy kościoła 807.

Rakliszki, Felicjana Zieńkowicza,
810.

Raduń, przy plebanii 1815.
Siei uty, Pocieja, oboźn. lit. 64.
Sużany, Kończy, stoln. miń. 64;

filja niemenczyńska od r. 1795,
fund. Karpia, chór. upick.

Szolkowszczyzna, jezuitów nowi-
cjackich 65, od r. 1790 c. a. s.

Soły, Morykoniego, pis. lit. 65.
Starkańce, Kanieckiej, podczasz.

wiłkom. 65.
Szyrwinty, w starostwie szyrw.

65.
Strawienniki, Ogińskiego, star.

dorsuń. 65.
Sejny, Strutyńskiej, star. szakin.

65.
Szostaki, Rosadowskiego, stoln.

owruc. 66.
Szwabiszki, Piotrowiczowej, 66.
Stoki, Pelagji Raczkowskiej, cześ.

wołków. 66.
Storczyce, Rzewuskiego, chorąż.

lit. 66.
Szerścin, Józ. Dernałowicza, pis.

grodź. 66.
Semenellsski v. Symłaliszki, Biał-

łozora, star. przerosi. 67.
Stuck, w rezydencji Radziwiłła,

krajcz. lit. 67.
Szejpiszki, Habermana 96.
Szwajcary, Billewicza, etar. dzia-

kow. 96.
Siemków, Adama Chmary, wo-

jew. min. 99.

Sokołów, Pusłowskiego, pis. brzes.
96.

Selekscie, Turskiego, stoln. owr.
69.

Stymie, Krzysz. Tarnowskiego,
podcz. parnaw. 69.

Suwiek, Kazim. Zaranka, chór.
lit. 69.

Syrutany, Tomasza Łappy, reg.
ziem. 69.

Słobódka, Chomińskiego, półk.
oszm. 69; od r. 82 filia par.
swirskiej.

Suginty, Ant. Janowicza, cześn.
wiłkom. 70.

Samuelowo, Sienkiewicza, sędz.
trock. ziem. 82.

Sejwo v. Sewile, Slrutyńskiego,
star. serejsk. 82.

Scypioniszki, Górskiego, kaszt-ca
82.

Świetlany, Feliksa i Anny z Zień-
kowiczów Gorzeńskich, półk.
woj. lit. 95.

Sorokpole, Leona Soroki, półk.
oszm. 82.

Szlagiery, Józefa Kościałkowskie-
go, star. strub. 82.

Starzynki, w par. pierszajsk. 82.
Szopo wo, Anny Platerowej, cho-

rąż. 82.
Suchodoły, Pietraszkiewicza, star.

82.
Szawdejniszki, Mejera, wojsk.

upić. 84.
Szeteksznia, Ant. Kościałkowskie-

go, sędz. z wiłkom. 82.
Serenczany, Koziełła, star. dziś.

84.
Sokolojcie, Czechowieza, chór.

kawał. lit. 82.
Swiętobrośó, Zawisssy, sędz. ziem.

kowieri. 82, od r. 810 filja opi-
tołocka.

Swiętybór, Grabowskiej, 82.
Ślepianka, Wołłodkowicza, sędz.

mirt. 83.
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Sołtanow, Sołtana 83.
Sołtaniszki, Skuncewicza, staros.

hosk.
Sniadyń, kościół par., zbudow.

przez biskupa Massalskiego w
jego dobrach w mozyrskim po-
wiecie 83.

Sukurcze, Narbutą, stoi. lidz. 83.
Szale, w par. kietowiskiej 83.
Suderwa, kość. par., fund. bpa

Wołczackiego 83.
Szwinta, Winc. Szymkiewicza,

łowcz. latycz. 83.
Swisłocz, w parafji miejscowej 84.
Smilgiany v. Smilgiszki, filja pod-

birż. 84, fund. Ciołkiewicza.
Strzelce, hrab. Brzostowskiego,

skarbn. lit. 84.
Słoszczennicze, Heleny Reutowej,

strażn. połock. 84.
Skirmuntowo, Stan. Oranowskie-

go, sędz. grodź. wil. 84.
Sworatycze, Niezabitowskiej, pod-

kom. nowogr. 84.
Staszyce, Gintera, podstol. no-

wogr. 84.
Staszkuniszki, Władysł. Szadur-

skiego, sędz. ziem. wil.
Stracza, Leok. Mikoszynej, wojsk.

80.
Sztabin, Joachima Chreptowicza,

podkom. lit. 80; filia krasnob.
od r. 95.

Surdegi, Ksaw. Siesickiego, pis.
widzk. 80.

Sewejki, Wojniłłowicza, sędz.
nowogr. 89.

Stare Dziewiątkowieze, Lenkie-
wicza, star. mozyr. 89.

Ssslanów, Kazim. Dłuskiego, skar.
89.

Stracaany, w par. świrskiej 89.
Skraudssiany, Kadłubowskiemu,

prał. infl.
SurwiHstski, Ign. Cssechowicza,

skarbn. ossim. 84.
Swaonow, Bnłharyna. podkom. 85.

Szlaunie, par. poniemuń. 85.
Styrnia, Żarnowskiej, podst. 85.
Strunojcie.Białłozorowny,star.85.
Starczenięta — 85.
Swijany, kościół filjalny 86.
Swiętejeziory, hr. Tyszkiewicza,

wojew. smól. 86.
Szostele, w par. podbirż. 86.
Sutkiszki v. Sutkuszki, Prań. Ro-

manowicza, sędz. ziem. 85.
Serwecz, Krzywobłockiego, rotm.

86.
Szulniki, Buchowickiego, podwój,

wileri. 86.
Smorgonie, Makowieckiego, podk.

słonim. 86.
Subocz, w parafji miejscowej, 87.
Skołdyszki, Jana Czechowicza, 87.
Syrenczany, Ambr. Kociełła, chór.

oszm. 87.
Swiątniki, w dobrach kapitul-

nych, 86.
Strabin, Brzostowskiego, star.

miń. 90.
Szklency, w par. Dokszyckiej, bez

kapłana, otoczona domami ży-
dowskimi; z powodu dzieją-
cych się nadużyć zabroniono
tam odprawiać mszę św. do
przyszłej decyzji w r. 1789.

Skoduciszki, filja malacka, wy-
mieniona na synodzie Zieńko-
wicza.

Soły, pozwolono zbudować szopę
po spaleniu siq kościela. 94.

Szlegieryssski, Sipowiczowej Mar-
janny, 95.

Sejwy, Franc. Lubeckiego, 95.
Sołomerecz, Wołłodkowiczowej,

star. hajnień. 95.
Smolniki, Onufr. Danowsklego,

par. wiźań. 95.
Stary dwór, Nikod. Narbutta,

sędz. lidz. 96.
Ssictiebra, kość. par., fund. Sta-

nisława Augusta w r. 1793.
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Staszkinie, Kuleszyny Ludwiki,
sędz. smól. 95.

Swięcianka, Filipa Czechowicza,
star. 97.

Sieniszki, kapl. daugieliska, 14
grud. 1797 r. otrzymała przy-
wilej na bractwo Serca Jezu-
sowego.

Sienna, Obuchowicza, sędz. mo-
zyrsk. 97.

Schlosberg, Jana de Wischling
Siberg, wojew. brasł. 99—809.

Skopiszki, w par. skopiskiej 99.
Smolczyki, Marka Tuhanowskiego,

sędz. smól. 98.
Strubnica, altarja założona p. t.

Niepokalanego Poczęcia N. M.P.
przez Jana Bispinga, marsz,
starodubow. 1800 r.

Sokolniki, Kleczkowskich, sędz.
ziem. troc.

Sosty, Józefa Szarkiewicza, 804.
Szejbowszczyzna, w par. zabłoc-

kiej, 806 с ad. s.
Stangulany, Kazim. Ruszczyca,

jener. lit. 807.
Smilgiszki, proboszczowi podbirż.

808.
Szwoyniki, Daniela Ciołkiewicza,

rejen. upić. 808.
Smolińsk, Mikołaja Ważyriskiego,

kan. miń., wyniesiony do pa-
rafjalnych 1809 r. 28 sierp.

Skrejciany, par. olickiej, 810.
Switycze, Bienieckiego, w pow.

prużań. 813.
Sołłomieście, Morykoniowej z do-

mu Radziwiłł. 819.
Trzy Krzyże na górze Bekieszo-

wej pozwolono postawić ber-
nardynom wileri. (facultas in-
troducendi Tres Cruces ad mon-
tem Bekieszowa) 17 kwietnia
1764 r.

Talkuny, w par. daugowskiej 64.
Trakiszki, Odachowskiego, star.

botock. 64.

Teresdwór, Tyszkiewicza 65.
Turzec, Polkowskiego 65.
Towiany, par. Szackiej od r. 95

c. adm. sacr.
Taboryszki, Ważyńskiego, pis. lit.

66.
Tołkniany, Emerencj. Platero-

wej, star. giegobr. 66.
Trakiany, Osipowskiego,pułk. woj.

lit. 67.
Teoloin, ksżny Sapieżyny, wojew.

mścisł. 69.
Trosąceny, Pruszyńskiego, sędz.

mińsk. 83.
Truchnowicze, Schol. Reutowej,

cześn. połoc. 84.
Turkowicze, Paszkowskiego.
Tatarka, Olędzkiej, star.
Teolin, kość. paraf., fund. Ant.

Wołłowicza, chór. lit. 89.
Troszczany, Michała Swięcickiego,

podkom. nad. od r. 90 c. a. s.
Tarnopol, Chomskiego, 90.
Tajenko, Rostkowskiej jener. 89.
Tolany, Szukszty, sędz. grodź,

upick. 89.
Trusków, Truskowskiego, staros.

rumszys. 95.
Tundziszki, Tomasza Marcinkie-

wicza, stoln. wileń. 95.
Traszkuny, Ign. Pietkiewicza, pod-

kom. nadw. 95.
Trokiele, przy kościele, fund.

Szukiewiczów, pis. słoń. 803.
Terespol, Józ. Zabłockiego, sędz.

ziem. zawiłej. 807.
Taurogieny, na cmentarzu grze-

balnym.
Taboryszki, k. klasztorny podnie-

siony do rzędu parafj. 1809 r.
w sierpniu.

Tokarzyszki, w par. trabskiej
815.

Tołejkisaki, Rafała Stęgwiłły, pi-
sarza trock. 817.

Uzło, Danilewicza 65.
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Usnarz, Anny Wiszczyńskiej 67;
kościół zbud. 1795 r. przez
Pancerzyńskiego chór.

Usza, Ign. Wojniłłowicza, sędz.
ziem. nowogr. 67.

Użorty, Truskowskiego, chorąż.
lit. 82.

Użorojście, Szwykowskiego, skar.
troc. 82.

Ułazowszczyzna v. Ułasów, Kor-
czyca cześn. słonim. 89.

Użwole, ks. Jerzemu Mingajle.
Ukropiszki, Jana Nagórskiego,

półk. wojsk, rosyjsk. 89.
Udział, utworzenie parafji 1789.
Ucianka, w par. uciańskiej с. а.

sacr.
Ułanowszczyzna, Ferzenowej z

Radziwiłłów, jener. woj. lit. 95.
Użańce, Korbuta sędz. 1800.
Użugole v. Użuszole, Mejsztowi-

czowej, sędz. kowień. 804.
Upniki, Vittynhoffowej, jen. lit.

806.
Upita, Jana Piłsudzkiego, marsz.

telszew. 809.
Warwiszki, Pocieja, strażn. lit.,

kościół w par. hoskiej с ad.
sacr. 64.

Wiedźma, Stanisł. Łopota, strażn.
65.

Wojszkany, Józefa Prnsinowskie-
go 65.

Wołkojnicze, Korsaką, pis. ziem.
nowogr. 66.

Waszkiewicze, Sołłohuba, wojew.
witeb. 66.

Wodokle, Ant. Koryzny, stoln.
żm. 66.

Wiszniew, Sulistrowskiej, stoln.
oszm. 67, publiczna 803 r. c
ad. sacr.

Wólka, Lubeckiej, stoln. nsssrn. 67.
Wojdaciszki, Korsakowej chorąż.

smól. 69.
Wiej sieje, Ksaw. Massalskiego,

jener. 82.

Waka, Dąbrowskiego, podwojew.
82.

Widzełowczyńskie, Jana Waw-
rzeckiego, podstar. brzes. 82.

Wyholenięta, Niewiarowiczów (w
par. niestaniskiej) 82.

Widziszki, Rahozy, horodn. bras.
82.

Wiktoryszki, Józ. Staszewskiego,
sędz. ziem. 82.

Wodokty, Kopańskiego, oboźn.
starodub. 82.

Wołmeczka, Sielawy, podkom.
nadw. 83.

Wołodyszki, Romera, pułk. wojs.
prusk. 83.

Wierzby, Tomaszewicza, sędz.
troc. 83.

Wał wy,(Wad wy?) Ign. Kościałkow-
skiego, marszałka wiłkom. 83.

Wojtkuszki, Michała Kossakow-
skiego, kaszt. wil. 93.

Wojtkiewicze, Kar. Żółkowskiego,
łowcz. wiłk. 84.

Waduny, Komatkowskiego, mar.
wiłk. 84.

Wasilków, Kruszewskiego, chór.
bielsk. 66.

Winełgiany, Strawińskiego, pis.
trock. 66.

Wazgiliszki, Józefa Massalskiego,
89.

Wodziliszki, Kordziuka, podk.
nadw. 89.

Wierzchówka v. Wierszówka,
Hier. Legowicza, chór. lit. 89.

Wiktoryszki, Staszewskiego, pod-
kom, upick.

Wołożyn, bernardynom miejsco-
wym.

Wieszynty, Niepokojczyckiogo re-
jent, starodub.

Wiłajnie, w par. kojdanowskiej.
Wenusow, Pelkereamba, podk.

nadw.
Worończa, Niestołowskiego, wo-

jew. nowogr.
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Wajnostraki, w par. poniemuń. 85.
Wołojsze, Boufałła półkown. 85.
Wersoka, Urbanowiczów 86.
Wołkowyskie, Ejsmonta, 86.
Wieszniele, pijarom.
Wowiszki, Karola Żeromskiego,

łowcz. trock. 86.
Wysokidwor, Kozakowskiego.
Wejwery, Michała Frąckiewicza,

kan. infl. 86.
Wołma, Jana Wańkowicza 87.
Wojstom, Burzyńskiego, staros.

brasł. 87.
Wiałorucze, Jasińskiego, stoln.

owruck. 90.
Wierejpsze, w par. skopisk. 90.
Wołkorabiszki, Ant. Tyzenhauzą,

90.
Winksznina, Uodaczewskiego,sęd.

trock. 89.
Wilkiszki, Roberta de Reassa,

sędz. troc. 89.
Wazgienie, Boguszowej mieczn.

wilkom. 89.
Wilno, Dzieciątka Jezus c. adm.

sacr. 89.
Wołany, Mich. Ważyńskiego,

star. kiernow. 95.
Wojejszyszki, Dawisoma, rotm.

brasł, 96; od r. 1807 c. a. s.
Woronicze, Nikodema Narbutta,

sędz. lid. 99.
Wałówka, kość. parafjalny utwo-

rzony z rezydencji dominikań-
skiej 1799 r. 10 grudnia.

Wereszczyn Wereszczyńskiego,
up. 98.

Wilno, św. Jerzego kościół pa-
rafjalnym ogłoszony 800; gra-
nice: Wileńska ulica od bramy
Wileń. do mostu, od bramy
Tatarskiej i Mokrej do Wilji
i Willja.

Władeliszki, Katarzyny Rosne-
rowej, podk. troc. 802.

Worona, Czyża Kaspra 803.

Waszkowce, Hieronima Czarkow-
skiego, sędz. nowogr. 804.

Wierebiewicze, Borzymowskiego,
sędz. słoń. 804.

Waka Kowieńska, v. benedykty-
nów, starotrockich, nowozbu-
dowana 810 r.

Wojstom, kaplica cmentarna 810
nowozbudowana.

Waka Biała, v. Wojdały, nowo-
zbudowana;—proboszczowi św.
Stefana dla wygody ludu oko-
licznego, 813.

Wielka wieś, w par. szereszew.
819.

Zułow, Zabłockiego 64.
Zadoroże, w rezydencji plebań-

skiej 66.
Zdzięcioł, w pałacu, 67.
Zaniewszczyzna, Staniewicza,

strażn. mińsk. 67.
Zausze, Ignacego Morawskiego,

jener. lit. 69.
Zabłudów, Czapskiego, wojew.

chełmiri. 82.
Zawiszyn, Zawiszy, sędz. ziem.

82.
Zalesię, Ksaw. ks. Ogińskiego,

kuchm. lit. 82.
Zapole, Jerzego Stańskiego, rotm.

smól. 82.
Zybały, v. Drublany 83. od roku

1795 filija szyrwin. w mająt.
Staszkuniszkach Władysława
Szadurskiego.

Zador v. Zadoroże, WoJłowicza,
star. niemonoj. 83.

Zubielewicze, Wołłodkowiczowej,
stoln. miń. 84.

Zółówka, Ant. Giedrojcia, jen. 84.
Zabielszczysma, Zabielskiego, ho-

rodn. wiłkom. 84.
Zasule, Józ. Dernałowicza 80.
Zabłoełszki, Piotrowicza 89.
Zaponie, Ign. Piedorowicza 85.
Zamosławie, Józ. Szczytta, star.

witagol. 86.
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Zahale, w par. sniadyńsk. 86.
Zamoszewicze, Jana Szczytta star.

87.
Zarcze, Mickiewicza, sędz. oszm.

95.
Zarzeczna parafja przyłączona do

kościoła św. Kazimierza 12 paź-
dziernika 1799 r. (1799).

Zosnica, Kościałkowskiego Aloiz.
806.

Zawierzę, Mirskiej, pis. lit., wy-
murowana 806.

Zygmuntowo, (w brasławskim)
Jana Tomaszewicza, 806.

Żłobin, Chaleckiego, marsz, rze-
czyc. 65.

Źyrmuny, Radziwiłłów 65.
Zyle, w par. subock. 83.
Zerdna, Puzyny, star. wisztyń

83.
Żyżmory, Pocieja, star. rohacz.

83.

Żedzin v. Zeldzin, Bychowca, pod-
kom. nadw. 89.

Żułany, Stefana Giedrojcia 85.
Żeladź, karmelitów 86.
Żyżmory Małe, Romera, półkow.

woj. rosyjsk.
Żołciszki, Kaczyriskiego Stanis.

starod. 95.
Żejmele, Apolonji Łąckiej, pod-

kom. trock. 99.
Żylino, Ant. Żyliriskiego, sędz.

ziem. troc. 890.
Żabiszki, Józ. Siesickiego, podk.

wiłk. 800, parafjalny 1803 r.
Źejmy, Michała Kossakowskiego,

kom. 803.
Żyrowicka Kamienica, Elżbiety

Wygonowskiej, podkom. brasł.
802.

Żermy, Anny z Puzynów Umia-
stowskiej, 808.

Żodziszki na cmentarzu grzebal-
nym 815.

Wiadomości o tych kaplicach podane są w księgach pro-
tokularnych w miarę wydawania indultów rocznych, trzyletnich
1 10-letnich; wskutek tego, niektóre kaplice po kilka razy są wy-
mienione, zmieniając swych właścicieli, z przejściem majątku w
inne ręce, a nieraz i ze zmianą, czyli raczej przekręceniem nazwy
przez sekretarzy, sadzących się na górnolotność wyrazów, np. zwy-
czajna Worona Czyżów, w parafji worniańskiej, w r. 1813 podaje
się jako Woronna. Ta dowolność w pisowni, oczywiście utrudnia
spostrzegawczość i powoduje niedokładność w nazwach majątków.
Indulty wydają się stale do roku 1810, potem liczba ich się zmniej-
sza prawie do zera; dla tego też na roku 1819 przerwaliśmy
przeglądanie protokułów.

VIII.

Cerhwie unickie w djecezji wileńskiej w XVIII wieku.

Cerkwi unickich w Wilnie Kojałowicz w Micelanach podaje 8,
2 których 5 wylicza synod Zieńkowicza (str. 178). Cerkiew Pia-
tnicką, zwaną zwykle Piacionka, в powodu jakoby, że zbudowaną
była na miejscu litewskiej świątyni, poświęconej bożkowi litew-
skiemu Potinikasowi, v. Bachusowi; zbudowała księżna Marja
Witebska, pierwsza żona Olgierda, p. t. św. Parascewii. Rosjanie
nazywają tę cerkiew Biatnicką — czy nie było to właściwie
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uświęcenie Piątku, jako dnia Męki Pańskiej, który po rusku
nazywa się piatnica. W kościele katolickim Wielki Piątek nazywa
się dies Parasceves. Cerkiew ta uległa ruinie w końcu XVIII wieku, od-
budowana w połowie XIX wieku. 0 innych 3 cerkwiach nie ma pew-
nych danych; oprócz Kojałowicza, Kirkor podaje między innemi cer-
kiew św. Mikołaja (przeniesienie relikwii) przy ulicjr Wielkiej,
przyłączoną do Unii 1609 г., a zgorzała w 1610 г.; Św. Eljasza
przy Łotoczku naprzeciw cerkwi Piatnickiej; św. Kośmy i Dam-
jana, gdzie potem zbudowano; kościół augustjański, Zmartwych-
wstania na rogu Szklannej i Wielkiej ulicy; św. Jerzego za Ostrą
Bramą, obie ostatnie cerkwie przetrwały do r. 1671. Ze względu,
iż po unii Brzeskiej w Wilnie została tylko cerkiew św. Ducha
z klasztorem przy wschodniem wyznaniu; inne cerkwie, które do-
trwały do tych czasów, przyłączone były do unii, lub stały się
pastwą płomieni. Ob. Żywopisnoje obozrenje t. III, str. 140 i nast.
Według pamiętników Józefa Franka i wyjaśnień jenerała Bernadz-
kiego na początku XIX wieku w ogólnej liczbie mieszkańców
Wilna 35,000, było katolików 22 tysiące, prawosławnych 600 osób,
luteran 500, kalwinów 100, żydów 10,000 i mahometan 60: świą-
tyń 25 i klasztorów 23; z których był klasztor św. Ducha prawo-
sławny z cerkwią, jeden unicki i unickie seminarjum (papiezkie,
ulokowane wówczas w murach po-augustjariskich), jedna kir-
cha luterska, zbór kalwiński — reszta należała do katolików. Ob.
Описаше къ плану Вильны... составленному подъ редакщей
Н. Вернацкаго. Вильна 1912 г., str. 5—7. Nie mając jednak
pewnych wiadomości, które z tych cerkwi należały do unitów po-
przestaliśmy tylko na wykazaniu 5, o których mamy wzmianki u
monografistów Wilna.

Powiat oszmiański. Baksztariska, Bienicka, Doubieńska, Du-
balska (Dubotowska?), Dubinkowska, Hanucka, Hruzdowska, Horo-
dziłowska, Horodźkowska, Holszańska, Iżańska, Juraciska, Kierde-
jowska, Krewska, Łoska, Michałowska, Mysska, Połoczankowska,
Ruskosielska, Smorgońska, Świetlariska, Sławieńska, Spiahelska,
Trabska, Wołożyriska, Węcławieniecka, Zanarocka, Zabrzeska, Za-
lesiańska.

Powiat lidzki. Dokudowska, Dziembrowska, Dzikuska, Hon-
czarska, Hołdowska, Lebiodska, Możejkowska Mytowska, Orlińska,
Ostryńska, Radziwoniska, Żyżmańska.

Powiat wilejski. Bierkowska, Biesiadzka, Bohdanowska, Cho-
żowska, Chołchelska, Dołhinowska, Dorska, DunUowicka, Dzierkow-
ska, Gródecka, Hruzdowicka, Jarszewicka v. Jaszewska, Juszkie-
wicka v. Juszkowska, Illjska, Kasucka, Kniahiniriska, Kostecka,
Kościeniewicka, Krajska, Krasnosielska, Krzywicka, Kurzenlecka,
Lebiedziowska, Lembowska, Molodeczniańska, Mosarska, Miadssiol-
ska, Nohawska Narocka, Norssycka, Nosiłowska, Pozarzyszczańska,
Porpliska, Postawska, Rabuiiska, Radoszkowska, Rżecka, Sitte-
cka, Słobodzka, Stansytiska, Zosniańska, Zawrocka.
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Powiat dziśnieński. Berezwecka (bazyljańska), Błosznicka, Bo-
huszBWska, Bohiriska, Brasławska, Cwiocińska, Czerniewicka, Cze-
reska, Dziśnieńska, Drujskie 2 (Spaska i św. Ducha), Głębocka,
Hołomyślska, Hołubicka, Hermanowicka, Ikaźnieńska, Jodzka, Jaz-
nieńska, Judycyńska, Kowalewska, Kozakowska, Koziańska, Leon-
polska, Łużecka, Mańkowicka, Nowoporzecka, Staroporzecka, Szar-
kowska, Staroszarkowska i Nowoszarkowska, Nowomieska, Osino-
horodzka, Powiacka, Pohoska, Postawska, Przebrodzka, Rymkow-
ska, Sorocka, Staropsujska, Świlska, Uhorska, Użmiońska, Wierzch-
niańska, Wianuska, Zaborska, Zawierska, Zaleska, Zamoska i Zia-
becka.

Gubernja mińska.

Powiat miński i borysowshi. Borezińska, Berańska, Bihomlska,
Chotajewieka, Dziedziłowieka, Dźmitrowicka, Dokszycka, Dercho-
wicka, Eracherzyńska, v. Meherzyńska, Hajneńska, Hacka, Hliwińska,
Hniezdziłowska, Horawiecka, Hormiańska, Januszkowicka, Kamień-
ska v. Kamionska, Kimiejska, Kiszczynosłobodzka, Koleczańska, Ko-
majska, Korszakowicka v. Korsakowska, Kosińska, Krasnołucka,
Łatyhoiicka, Łohojskle 2, Milczańska, Mściska, Niebyszyńska,. Nie-
stanowska, Olborowicka, Pleszczeńska, Prusowicka, Radzicka, Świa-
dzka, Tumiłowicka, Upierowicka, Wielkodolecka, Małodolecka, Wie-
latycka, Witynicka, Wołosowicka, Zabaszewicka, Zaryściańska, Ziem-
bińska.

Pcwiat nowogródzki. Bierozowicka, Cyryńska, Czernihowska,
Dołmatowska, Horodyszczańska, Górno-Horodziejska, Dolno-Horo-
dziejska, Karolicka, Kołpienicka, Kroszyńska, Jastrzębniaiiska, Lub-
czaiiskie 2, Łuckowska, Łysicka, Łukowoborska, Lipowska, Miko-
łajewska, Miratycka, Myszańska, Narucowicka, Nańkowska, Niech-
niewickie 2, Nowogródzkie 2, Okołowicka, Odachowkówska, Ostro-
wicewska, Połbrzeska, Poczapowska, Połużańska, Pouczańska, Po-
łonkowska, Rutska, Rajczańska, Sienneńska, Szczorska, Siemicka,
Sworotówkowska, Mafosworotówkowska, Solatycka, Serwocka, Sto-
łowicka, Soczowkowska, Snówskie 2, Świerżońskie 2, Turzecka,
Wsielubska, Wołkonicka, Walówkowskio 2, Wiedźmaiiska, Załuźeii-
ska, Małożuchowiecka, Wiolkożuchowiecka, Żeleźnicka.

Powiat bobrujski. Bacewicka, Biolezańska, Bortnicka, Brzoska,
Chołnyska, Ihumeńska, Pokrowska, Ostrowczycka, Pawłowicka, Pa-
niuszkowska, Plasowicka, Poborowska, Pohorolska, Świslocka, Stop-
ska, Turnowska.

Wykazu cerkwi z powiatu mozyrskiego i rzeczyckiego nie
posiadamy.

Gubernja grodzieńska.

Grodno. Kołoźa, starożytna świątynia, pod tytułem św. Bo-
rysa i Hieba, ssałoźenie joj odnoszą do XII wieku, do czasu, w
którym żyli ci św. książęta, poelwdssąey ze krwi Ruryka; nassw<}

63
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«as, do czasów witoldowskich, mianowicie do r. 1405, w którym
Witold miał tu osadzić jeńców zabranych do niewoli z przedmieś-
cia pskowskiego, Kołożą zwanego, w liczbie 11,000, przy cerkwi
już istniejącej; od nich to jak przedmieście grodzieńskie, tak i sama
cerkiew zaczęły nosić nazwę Kołoży. Obacz. Kirkorą: Литовское
Полесье Гродно. "W wydawnictwie Живописная POCCIH t. III,
str. 188. Przy tym kościele istniał klasztor, hojnie uposażony przez
Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I; przełożonych tego klasz-
toru wyliczają od r. 1480, a mianowicie: Ihumen Kalikst do r. 1492,
archimandryta Arseniusz do r. 1499—1500; w tym czasie cerkiew
została zburzona przez Moskwę, czy też. Tatarów, oblegających
Grodno; Ihumen Łukasz do r. 1502. Ihumen Teoktyst od r. 1506—
1520; w tym czasie odnowione cerkiew i monaster i uposażone
hojnie przez Bohusza Bohowityna horodniczego trock. Archimand-
ryta Jonasz 1520—1546. Archim. Sergiusz do r. 1550. Archim.
Misael — oddany sprawom własnym, zaniedbywał klasztorne, któ-
remi rządzili świeccy — długość jego rządów niewiadoma; jedni
określają do r. 1560, drudzy do 1570.

Semen WoUowicz, świecki rządca monasteru odr. 1560—1568;
naznaczony z ramienia rządu, gdyż zakonnicy nie zgodzili się na wybo-
rach co do osoby zakonnego przełożonego, bodaj wskutek intrygi tegoż
Wołłowicza; za jego czasów świeccy zaczęli rozszarpywać fundusze
klasztorne, już pierwiej napastowane przez rodzinę Wołłowiczów;
mieszczanie grodzieńscy podzielili między sobą folw. Poniemuń,nadany
klasztorowi za ihumena Kalikstą przez mieszczanina grodzieńskiego
Iwana Sierhiejewicza. Paweł Kotowicz odr. 1568—1582, także świe-
cki rządca; przy nim zaczęli się zgromadzać rozproszeni za czasów
Wołłowicza zakonnicy. Dymitr Chalecki od r. 1582 do r. 1591
ostatni rządca świecki. Archimandryta Hodkiński od r. 1591 do ro-
ku 1619. Z podstolego grodzieńskiego mnich i odnowiciel mona-
steru i funduszu kołożskiego za sprawą Zygmunta III, który po-
chwalił jego pobożne zamiary i nadał mu archimandrję. Opat Ma-
kanj, syn poprzedniego od r. 1619—1630, wychowany u bazylja-
nów wileńskich, należał do unji. Leon Rreuza Rzewuski od roku
1630—1636, objął opactwo z rozkazu metropolity Rutskiego, roz-
począł proces o odzyskanie Poniemunia, pozostającego w posiada-
niu Ęjsmonta, zrezygnował z opactwa. Eustachy Pieszkowski
od r. 1636—1650 — za jego opactwa przegrano proces z Ejsmon-
tem, co do Poniemunia, który został w ręku Ejsmontów; do Grodna
przybyły pp. Bazyljanki. Marcin Białłozor od r. 1650—1660 —
mało dbał o opactwo kołożskie, które zniszczone zostało przez naj-
ście Moskwy; został biskupem pińskim. Grzegorz Pieńkowski od
r. 1660—1662, szukał lepszego opactwa, otrzymał onufrejskie; od
jego czasów rządzili klasztorem Superjorowie. Metrofan Dručki
Sokoliński objął opactwo około 1675 г., został arcybiskupem smo-
leńskim, mato dbał o Kołożę, której posiadłość oddał w dzierżawę
Plorjanowi Druckiemu Sokollńskiemu, wcale nie zwracającemu uwagi
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na cerkiew i klasztor; cerkiew pustowała, będąc bez okien i drzwi>
p'odczas lata bydłu ochłodą bywała; umarł ten arcybiskup opat
między rokiem 1689—1690. Jozafat Ohurcewicz, nie miał gdzie
mieszkać, umarł „ex moerore" w Supraślu 1692 r.

Symeon Ohurcewicz. Odrestaurował cerkiew i zbudował klasztor,
ale zahaczył fundusze klasztorne, oddając w posesję szwagrowi swemu
Jelcowi. Melecjusz Doroszkowski zakończył sprawę z Jelcami po tar-
gach i ustępstwach, wrócił porządek w opactwie i nabożeństwo w cer-
kwi. Florjan Wolk Łaniewiiki od r. 1703—1708; rzadko rezydo-
wał w Kołoży, gdyż był opatem zarazem i w Supraślu, gdzie stale
przebywał, rządził tu zastępca poprzednika jego o. Karol Matuse-
wicz—troskliwie. Wawrzyniec Dručki Sokoliński 1713—1718, nie
rezydował, rządził przez wikarjusza o. Kalikstą Krzywoszariskiego^
został biskupem smoleńskim 1718 r. Jozafat Jachimowicz od ro-
ku 1723—1728, żył po pańsku i przyjmował gości, spadki po so-
bie zapisał karmelitom grodzieńskim. Po jego śmierci o.o. Kazi-
mierz Umiastoivski i Jakób Jachimowicz rządzili Kołożą i uporząd-
kowali fundusze z cerkwią w ciągu lat 8. Potem opatem był „4м-
toni Tomilowicz protoarchimandryta, rządził Kołożą przez swego
wikarego, w roku 1736 został arcybiskupem smoleńskim. Ignacy
Kulczyński do r. 1741 godnie sprawujący swój urząd, napisał kro-
nikę Kołoży. Samuel Jankowski umarł w Byteniu w r. 1779, po
zrezygnowaniu z opactwa. Jozafat Kontrowicki od r. 1779 do ro-
ku 1793 miał koadjutora i następcę po sobie o. Macieja Kornia—
który rządził opactwem przypuszczalnie do r. 1816. W tym roku
powołany został na opactwo o. Bazyli Połoński nauczyciel i su-
perjor szkół bazyljańskich, w r. 1823 powołany do kolegjum pe-
tersburskiego jako delegat, um. przed r. 1830, opatem liczył się do
śmierci; zdobiły go liczne cnoty i przywiązanie do unii. Wiktor
Buczyński od r. 1830, ostatni opat kołożański; za opieranie się roz-
porządzeniom Siemaszki w r. 1838 osadzony na pokutę w Byteniu;
w roku 1841 uległ Siemaszce i dostał 150 rsr. w nagrodę. Lon-
gin Szawurski administrator Kołoży od r. 1838—w r. 1840 osiadł
w Wilnie przy cerkwi św. Trójcy, otrzymując od Siemaszki 90 ru-
bli zapomogi. — Cf. Lista opatów bazyljańskich w Grodnie, Kraków
1905 г. Археологичесшй Сборникъ t. III, str. 409—454. Wil-
no — 0. Ignacy Kulczyriski: De statu Ruthonorum Unitorum etc.
Specimen Ecclesiae Ruthenicae.

Powiat i dekanat grodzieńaki. W Grodnio: Soborna; Wielko-
brzostowica, Balska, Białowicka, Busiażska, Bielanicka, Ciecierow-
ska, Czerlońska, Derecsynkowska, Dubnieńska, Głęboeka, Gródecka,
Golniańska v. Golniewska, Hubinska, Holowacka, Holyńska, Irow-
lartska, Jesdorska, Jatwieska, Kryńska, Kopciowska, Klepacka, Ko-
motowska, Kozłowiecka, Lipska, Lewkowska, Łasssariskie 8, Łab-
nowska, Masalariska, Merecka, Mostowlańska, Nowowolska, Nowy-
dworska, Olekssycka, Potocka, Radatewonlcka, Regałówkowska, Ra-
kowicka, Sobakinlecka, Samohrudzka, Skidełska, Sopoćkińska, Si-
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derkowska, Tacznańska, Topolariska, Topielcowska, Wiercieliska,
Wasilkowska, Żydomlańska.

Powiat i dekanat wołkowyski. Bielanicka, Białłowieka, Cho-
roszewicka, Dereczyńskie 2, Dobrowolska, Dzięciołowicka, Gudzie-
wicka, Hornostajewicka, Iwaszkiewiczowska, Izabelińska, Jatwieska,
Jałowkówska, Kuzmicką, Kołątajewska, Lewszowszczyźniańska v.
Lewaszowska, Łopienicka, Mścibowskie 2, Nowodworska, Połon-
kowskie 2, Porozowska, Podoroska, Piaskowska, Rosskie 3, Staro-
dworzecka, Sedelnicka, Sławatycka, Samojłowicka, Szczarska, Swie-
cicowskie 2, Świsłocka, Wołkowyska, Wołpiariska, Zelwiańska, Zel-
dzińska.

Powiaty brzeski, słonimski, prużański, kobryński i Podlasie.
Albańska, Berezkie 2, Barszczewska, Barańska, Białostocka, Biało-
wicka, Błocka, Błudeńska, Busiaska, Brzeskie 8—(na piaskach, św.
Trójcy, św. Piotra i Pawła), Berchowska, Bielska, Brodowska, Bul-
kowska, Białowiezka (kaplica), Byteńska, Cerkiewnicka, Chmielow-
ska, Chocisławska, Chorsowska, Chodoska, Chorewska, Czerewa-
czycka, Czerniewska, Czerniakowska, Czerniańska, Czerska, Dere-
czyriska, Derewniańska, Dobromyślska, Dworzecka, Dziewiątko-
wicka, Dzitkowicka, Dywińska, Dmitrowicka, Dorohiczyńska, Do-
maczewska, Dubińska, Dukorska, Hierszanowiska, Herbańska, Horo-
decka, Horodyska, Hrychowska v. Hrydźkowska, Hwozdnicka, Hruszow-
ska, Hryniewicka, Hołyńska, Howiejnowicka, Horkowska, Hoszczow-
ska, Ibiańska, Iwacewicka, Izwańska, Jahlewicka, Jaworska, Jezier-
nicka, Jeśmoncka, Kamieniecka, Kamieniecko-Litewskie 2, Kamie-
nica Biskupia, Kamienica Żyrowicka, Klennicka, Kobryńskie 4, Ко-
złowszczyzniańska, Krzańska, Kossowskie 2, Kolczyńska, Knyszyń-
ska, Krynecka, Kryhelska, Kosiriska, Kuplińska, Kustyńska, Lacho-
wicka, Lubaska, Lubieszycka, Łukiewska, Łuszniewska, Łyczewska,
Łyszczycka, Łyskowska, Malecka, Małojeleńska, Mielejczyckie 2, Ma-
łorycka, Melkanowicka, Miromińska, Mołczadzka, Morozowicka, Ma-
tyjewicka, Mokrzańska, Międzyrzecka, Motowidzka, Motykalska, My-
szycka, Myszyckojanopolska, Nakryska, Nahorodowicka, Nowosio-
łecka, Obrowska, Ochonowska, Omeljanowska, Orepicka, Orariczy-
cka, Orlariska, Ostrowska, Ostrameczewska, Orzechowska, Paszucka,
Pasynkowska, Podbielska, Pokrowska, Połowiecka, Ponicka, Po-
rzeckie 2, Przewłocka, Przyłucka, Prużariskie 2, Pożeżyńska, Pu-
chłowska, Pużycka, Radowanicka, Radoska, Rajska, Rasieńska, Re-
wiatycka, Różańska, Rohacka, Ruczycka v. Rzeczycka, Rybałskie 2,
Rybałtowska, Rudeska, Sasinowska v. Sasińska, Słonimskie 2, Sko-
kowska, Stawska, Słobódzka, Sielecka, Siechnowicka, Sokolska, So-
błonajska, Stepankowska, Stradecka, Stryhowska, Suchopolska, Su-
rażska, Świadska, Synkowicka, Szereszewska, Szybryńska, Sgydło-
wlcka, SzcytnJcka, Tereburiska, Telatycka, Tewelowska, Tokarska,
Trościanicka, Uchwakka, Wielkojelneńska, Wielkorycka, Wiźniari-
ska, Woroniłowicka, Wólkowska, Wysocka, Wiżniaiiska, Źbunińska,
Zburazka, Zdzujciolska, Zwadzka, Życlńska.



Wyjaśnienia i uzupełnienia.

Do str. 20. Według Narbutta pierwszym apostołem Litwy
był św. Anzgary, francuz rodem, apostoł Szwecji, arcybiskup bre-
meński, który około roku 850 p. n. Chrystusa opowiadał Ewan-
gielję Kuronom, czyli Łotyszom, założył biskupstwo w Piltynie.
Biskupstwo to jednak po jego śmierci poganie zburzyli.

Po nim apostołował na Litwie, w sto lat potem, św. Adalbert
arcybiskup magdeburski, poseł Ottona III cesarza do w. ks. kijow-
skiej Olgi, która będąc chrześcijanką prosiła cesarza o przysłanie
na Ruś kapłanów katolickich do nawracania Rusinów, gdy od Ru-
sinów źle został przyjęty, w drodze powrotnej opowiadał naukę
Chrystusową Litwinom.

Sw. Wojciech, biskup prazki, uczeń wspomnianego wyżej św.
Adalbertą arcbpa, w r. 996 wysłany przez Bolesława Chrobrego
do opowiadania Ewangelji pokrewnemu Litwinom plemieniu—Pru-
saków. Z początku dobrze przyjęty, zjednał wielu wyznawców i pier-
wszą mszę św. odprawił na ziemi Pruskiej, w podróży apostol-
skiej dotarł aż do Wilandji i Samlandji, krainy nadmorskiej; tu
doznawszy wrogiego przyjęcia zwrócił się ku Litwie i w tej dro-
dze dnia 23 kwietnia 997 r. został zabity przez Prusaków, którzy,
najgrawając się nad szczątkami św. Męczennika, okreykiwali: „Za-
biliśmy polskiego Boga".

Św. Bruno, niomiec, za zgodą Ottona III cesarza i błogo-
sławieństwem Sylwestra II papieża, w roli posła papieskiego
w towarzystwie 2 kapłanów i 16 towarzyszów udał się 1008 г.,
na apostołowanie do Kijowa, i tu nawracał pogan, utwierdzał w
wierze chrześcijan. Gdy Włodzimierz zawładnął Kijowem, św. Bruno
uwięziony z towarzyszami i oddany został Warogom, dopomagają-
cym Włodzimierzowi do zdobycia Kijowa; ci uprowadzili go na
Litwę, gdzie ss początku mile przyjęty został przez Litwinów. Znie-
nawidziell go jednak kapłani pogańscy, za ich namową został
okrutnie zamordowany nad rz. Szyrwintą w r. 1009 dnia 14 lutego.
Ciało jego, jak i św. Wojciecha, wykupił Bolesław Chrobry, by га
prgyczyną św. Męczenników wyjednać błogosławieństwo Boże dla
swego domu.
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Św. Oław, król norweski, opuściwszy tron i państwo ujarz-
mione przez Kanuta,. króla duńskiego, zwiedził litewskie pobrzeża
i krzewił chrześcijaństwo, był na Rusi na dworze Jarosława Wło-
dzimierzowicza, wróciwszy do Norwegji zdradliwie przez Kanuta zo-
stał zabity dnia 29 lutego 1020 r.

Meinhard, augustjanin, potem pierwszy biskup inflancki od
r. 1186 opowiadał Ewangelję na Litwie, założył w Ikeskola koś-
ciół, a nawróciwszy wielu uzyskał od papieża Klemensa III, w ro-
ku 1191, prawo na założenie biskupstwa liwońskiego, czyli inflanc-
kiego; pokonsekrowany na biskupa przez arcybiskupa bremeńskiego;
wiele jednak ucierpiał od przewrotności łotyszów-pogan, znękany
pracą i cierpieniami umarł 1196 r. Po nim objął biskupstwo Ber-
told, opat klasztoru Cystersów z Łukni; ten gdy chciał siłą wo-
jenną poskromić pogan, padł włócznią przebity w r. 1198, d. 24
lipca; po czem nastąpił upadek chrześcijaństwa w Inflantach. Po
śmierci jego w r. 1198 został biskupem inflanckim kanonik bre-
meński Albert z Apeldern.

Albert, biskup inflancki, założyciel Rygi, Kanonik bremeriski,
został biskupem w r. 1198. Przeniósł stolicę biskupią z Ikeskola
do Rygi 1201, gdzie osadził augustjanów i cystersów; w celu ob-
rony chrześcijan od pogan założył zakon rycerski, t. z. Kawalerów
Mieczowych. Mąż genjalny, rozumny, pracowity, stateczny i prawy.
W nawracaniu trzymał się zasady miłości i sprawiedliwości; zabra-
niał prześladowania i zmuszania. Umarł w r. 1229.

Balduin, zakonnik, następca Alberta, w roku 1232 został bis-
kupem semigalskim i legatem papieskim. Przy nim Kurlandja do-
browolnie się przyłączyła do Inflant i przyjęła chrzest św. w ro-
ku 1230. Balduin otrzymał od papieża Grzegorza IX zwierzchni-
ctwo nad biskupstwami: estońskiem, kurlandzkiem, wendladzkiom,
rewelskiem i wirońskiem; które zostały założone w r. 1206 przez
arcbpa lundeńskiego Andrzeja. (Enc. Pow. Orgelbr. t. 3).

Wilhelm, biskup Modeny, w r. 1237 porzuciwszy własne bis-
kupstwo, za zgodą papieża, udał się do Prus, jako legat papieski,
na miejscu Balduina, objął władzę nad Prusami, Kurlandja, Setni-
galją, Inflantami, Estlandją i Gotlandją. Podzielił Kurlandję i Se-
migalję na trzy biskupstwa: ryskie, semigalskie i kurlandzkie.

Na początku tegoż wieku pracował nad nawróceniem Prus-
sów Gotfryd, opat cystersów łukowskich, z województwa lubel-
skiego, wysłany przez książąt polskich wraz z towarzyszem Fili-
pem, który został zamęczony przez pogan.

Chrystjan, cysters z Oliwy, był następcą Gotfrydą w apo-
stolstwio w Prusiech i w Inflantach, których dzieje opisał. Posia-
dał język polski, łaciński, niemiecki i pruski. Rozwinął misje nie
tylko w Prusiech ale i w Polsce, nauczając lud prosty. W r- 1214
został biskupem pruskim, a po rozdzieleniu Prus na biskupstwa:
chełmińskie, warmińskie, pomerariskie i sambijskie, objął biskup-
stwo chełmińskie, w roku 1243. Pomyślne skutki tych misji obu»
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__ dziły nienawiść pogan w Prusiech, którzy zaczęli napadać na mis-
jonarzy i chrześcijan. Ku obronie napastowanych utworzono zakon
rycerski braci Dobrzyńskich, potem zwanych Drohiczyńskimi, a gdy
ci placu nie dotrzymali, wezwani zostali krzyżacy, w r. 1226, przez
księcia Konrada Mazowieckiego, z którymi się połączyli bracia
Dobrzyńscy, a w r. 1236 i Mieczowi rycerze. Od tej daty rozpo-
czyna się krwawe apostolstwo krzyżaków wśród pogan: najazdy,
gwałty i łupiestwa, dokonywane przez krzyżaków na chrześcija-
nach i świątyniach. Biskup Chrystjan, dręczony boleścią z powodu
zdradzieckiego postępowania krzyżaków, umarł po r. 1245 (Enc.
Pow. Orgelbr. t. V). Ten Chrystjan nie jest owym Chrystjanem, który
był biskupem litewskim od roku 1254 za czasów Mendoga; kon-
sekrowany w tymże roku przez arcbpa ryskiego Alberta II, po-
chodził on z zakonu krzyżackiego, rządził kościołem do roku 1262,
w którym chwiejny Mendog odesłał go do Rygi). Narbutt Dz. Nar.
Lit. t. III i IV).

Do słr. 82. Cześć bałwanów ukrywała się po zapadłych oko-
licach Litwy do czasów reformacji. Mamy dokument z r. 1533,
który wyraźnie to wskazuje, mianowicie akt rozgraniczenia nowo-
utworzonej parafji w powiecie wiłkomirskim w Suwiekach. W tymto
roku dnia 14 marca zjechał do Suwieków kanonik wileń. wizyta-
tor biskupi, Andrzej Nadbor, wydelegowany przez ks. Jana z Do-
manowa, oficjała wileńskiego, w celu przyłączenia do nowoabudo-
wanego kościoła w Suwiekach okolicznych mieszkańców od parafji
jezioroskiej i dusiackiej, którym z powodu wylewu rzek trudno
było dojść do swych kościołów parafjalnych; a którzy wskutek
tego obchodzili się bez posługi religijnej i podawnemu czcili
swych bożków i grzebli się po lasach i polach. Komisarz kan. Nad-
bor uznał za konieczne utworzenie parafji w Suwiekach dla obu-
dzenia i utrwalenia ducha chrześcijańskiego i zniesienia bałwo-
chwalstwa: „Quodque Christifideles propter propinquitatem eccle-
8iae eo ferventius ad divinum cultum reddantur, cadaveraque mo-
rientium ne in silvis, nemoribus, campisve, ut consueverant, sepe-
liantur; res inanimatae, puta arbores, saxa, flumina, serpentes et
idgenus, ne pro diis colantur: idololatriaque a Christicolis com-
mittatur" etc. — Z kopii dokumentów kościołów djecezji wileusk.
karta 163 i 4.

Do stron. 51. Buta i swawola magnatów, posuwająca się do
rokoszów i rozlewu krwi bratniej, oczywiście nic sobie nie robiła
Й duchowieństwa, jeśli jej wpoprzek stanęło, albo nie dogodziło
fantazji. Poprzednicy biskupa Brzostowskiego musieli nieraz po-
wściągać rozhukanych panków i panów. Braostowski w r. 1692
musiał klątwą poskromić Tyszkiewiczsa, ciwuna wileńskiego, za po-
bicie proboszcza lyngmiańskiego, a w roku 1704 rzucić interdykt
na cały dekanat różański — ecclesiastica sepultura specialiter in-
terdicta—ssa napad niejaklegoś Bychowca ш kompanami na pleba-
nję łyskowską. Ponieważ rozporządzenia te stosowały się do osób
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minorum gentium — stąd nie wiele hałasu. Co innego Sapieha.
Za nim nie tylko stanęli magnaci i zakonnicy, ale i sam Radzie-
jowski na skargę Sapiehy zawezwał biskupa przed sąd swój, a gdy
ten oczywiścio nie stanął, zaocznie go zasądził za rzucenie klątwy
„na człowieka znacznego i jeszcze sądem nie pokonanego". Dziwne
pojmowanie i stosowanie prawa kanonicznego, obciążającego kląt-
wami napastników i niszczycieli dóbr kościelnych, — dziwne sądy
prymasowskie. „Wszystko ze wszech stron, mówi Sierzputowski,
najniesłuszniej zwraca dziś przeciwko Brzostowskiemu. Sowicie
opłacony (podatkami duchowieństwa) hetman, grabi dobra wyku-
pione; część duchowieństwa zwraca się przeciwko niemu, odmawia
wykonania interdyktu; bezpośredni zwierzchnik (Prymas), miasto
go podtrzymać, do reszty usuwa grunt z pod nóg nieszczęśliwego
dostojnika". (Ob. Próby reformy politycznej w Polsce. Warszawa 1905.
Acta epi Brzostowski arch. kons. № 2). Że jednak Brzostowskiemu szło
nie o prywatę, ale o zasadę, dowodem tego, iż po załatwieniu sprawy
nietylko nie chował urazy do Sapiehy, ale owszem własną piersią
zasłaniał jego syna pod Olkienikami w r. 1700. Kiedy bowiem
szlachta zagonowa podrażniona ponoszeniem się Sapiehów, pod prze-
wodnictwem Wiśniowieckich, Ogiriskich i innych magnatów zazdro-
szczących znaczenia Sapiehom, rozbiła wojsko sapieżyńskie w Lej-
punach, ujęła w niewolę syna hetmańskiego Michała Sapiehę i go-
dziła na jego życie; biskup Brzostowski, który, przed walką chcąc
zażegnać rozlew krwi bratniej, wpływał na jej zażegnanie, co gdy
mu się nie udało, ujrzawszy zagrożonego syna hetmańskiego, stanął
w jego obronie, prosił, zaklinał i groził szlachcie klątwami, by ją
powstrzymać od zabójstwa. Chociaż prośbami swemi i pośredni-
ctwem biskup nic nie wskórał, syn hetmański został rozsiekany,
a i sam pośrednik ledwo uszedł z życiem, zostawiając karetę z
końmi na łup rozjuszonej szlachty, która też nie omieszkała wy-
wrzeć swej zemsty na karecie biskupiej i porąbała ją na kawałki;

-jednakże tem pośrednictwem pokazał w sobie zarówno, jak obywa-
telską, tak i pasterską cnotę, zapominając wszelkich игая, wysta-
wiając życie własne na niebezpieczeństwo w obronio zagrożonych
współbraci.

Uroczystość koronacyjna Trockicgo obrazu N. M. P. rozpo-
częła się 3 wrzośnia uroczystemi nieszporami, odbyła się 4 wrześ-
nia, nabożeństwo trwało do 12 tegoż miesiąca. Oprócz katechiza-
cji, kaznodzieje mówili kazania przed sumą po litewsku, w czasie
sumy i nieszporów po polsku. Występowali z kazaniami po polsku
kan. wil. Jan Bychowiec, prał. Aleksander Zebrowskl, prał. Bogu-
sław Gąsiewski, o. Mikołaj Czarzasty S. J., o Antoni Czerniewski
S. J., o. Jerzy Barszcz S. J.—kaznodzieja kościoła św. Kazimierza,
ks. Aleksander Kałusowski mag. filoz., o. Paschalis Pawłowicz ber-
nardyn, o. Aleksander Doborowski kanon, reguł, od pokuty, o. Oau-
denty Sielicki dominikanin,—kaznodzieja kościoła św. Ducha; kt».
Jakób Sscauka kan. wtleri., ks. Andrzej Wołodkowica kan. wileń.,
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j). Antoni Kociszewski franciszkanin, kaznodzieja konwentu wileńs.;
o. Bonifacy od św. Mateusza karmelita bosy, kaznodzieja zgroma-
dzenia wileń.: o. Serapion Stegowski przeor wileń. karmelitów daw-
nej reguły, ks. Antoni Żółkowski, o; Antoni Wojniłlowicz S. J.;
o. Chryzostom Sieheri S. J.,—kaznodzieja świętojański; ks. Piotr Ró-
żewski—kaznodzieja katedralny wileń. Po litewsku wypowiedzieli ka-
zania ks. Józef Puzyna kan. smoleri., ks. Michał Pieciukiewicz mag.
filoz. prób. żoselski; ks. Jerzy Kasperowiz mag. f ii. prób. sumie-
liski; o. Jan Zubrewicz S. J.—kaznodzieja litewski w kościele św.
Jana w Wilnie i o. Jan Poszakowski S. J.—profesor akademji wi-
leńskiej. Po niemiecku, do pielgrzymów kongregacji niemieckiej
wileń. bractwa sw. Marcina wypowiedział kazanie o. Jan Sztylma-
cher S. J., kaznodzieja kościoła św. Ignacego w Wilnie. (Ob. Hi-
storja Koronacji Cudownego Obrazu N. Maryi P. Trockiej. Tłuma-
czył ks. J. Kurczewski. Warszawa 1906 г., druk synów Niemiry).

Do stron. 56. W stosunku do inowierców biskup Massalski
był wielce wyrozumiałym i przejętym miłością Chrystusową. Na
zapytanie proboszcza miadziolskiego ks. Pozniaką, czy może przyj-
mować do obrządku rzymsko-katolickiego Rusinów; biskup odpo-
wiada, że przyjmować można, ale nakłaniać ich do tego, a tem-
bardziej zmuszać—niewolno, gdyż prawa tego zabraniają. Przecho-
dzących jednak uprzedzić należy, iż po przyjęciu obrządku rzym-
sko-katolickiego niewolno im będzie wracać do dawnego. (Protokół
listów okólnych etc. z r. 1782, str. 1—2. Bibl. Publicz. Wileń.
Sala Б, szafa 53, № 1388).

Podobneż pełne wyrozumiałości chrześcijańskiej wydaje roz-
porządzenie względem żydów w następującym liście pasterskim:
„Ignacy Jakób książę Massalski etc. Wszystkim wiernym djecezji
naszej zdrowie у Pasterskie błogosławieństwo. Gorliwość rozsze-
rzenia wiary Jezusa Chrystusa у chęć naywyższa pociągnienia
wszystkich narodów do uznania prawdy у zbawienia w jedności
Kościoła prawowiernego, jako Naszym pasterstwa naysłodszym iest
obowiązkiem, tak tymże duchem wszystkich was napełnionemi wi-
dzieć, Naymilsi Bracia, byłoby miłości Naszey ku warn we wnętrz-
nościach Miłosierdzia Zbawiciela naszego Najukochańszego pomno-
żeniem. Znacie ducha łagodności i słodyczy a Ewangielii, który
ożywiać powinien sług ołtarza, a narodom oddalonym od wiary ma
być nayskutecznieyszym zachęceniem у naydowodnieyszym przeko-
naniem, aby uznali moc prawdy do żywota wiecznego prowadzącey.
Znacie jako dobrowolney ofiary umysłu у serca pragnie Naywyższy
i Naypierwsssy pasterz Jezus Chrystus, a nikomu nie czyniąc, ani
przykrości, ani gwałtu, gdy iednych w kościele swym wybranych
ogląda ku szczęśliwości wieczney naznaczonemi, innych zostawuio
podług woli ich wolney, na przeświadczenie wiernych swoich, iako
nie wszystkim narodom odkrywa skarby Miłosierdzia у łaski, a iako
uporna niewierność politowanie ma wzbudzać i gorliwe modlitwy
nasze, prosssąc Oyca Światłości, aby wszystkich do jedności wiary

64
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у błogosławieństwa sposobami lemu tylko znanemi у przyzwoitemi
doprowadził, w miłosierdziu swym у dobroci. Tym duchem prag-
niemy mieć urządzoną gorliwość waszą, Naymilsi Bracia у Pomoc-
nicy prac Pasterstwa Naszego, у gdy niektórych zbytni zapęd, przez
gwałtowne porywanie ku chrzczeniu dzieci żydów niewiernych, bez
wiedzy ich rodziców, zamieszanie bardziey у krzywdę Religii, niż
zbudowanie у pociechę kościołowi sprawuie; przypomnieć wam prawa
kościoła w tey mierze у przepis gorliwości rozsądney powinnością
pasterstwa Naszego znamy. Prawa natury samey daią moc nay-
wyższą Rodzicom у władzę nad ich niemowlętami; a zatym pory-
wać to dzieci, używania rozumu ieszcze nie maiące do chrzczenia,
bez wiedzy у zezwolenia ich rodziców, iako iest przeciw natural-
nej sprawiedliwości, tak у prawa kościelne, od Juliusza Trzeciego
papieża у od św. kongregacyi koncylium Trydenckiego stanowione,
surowe kary naznaczaią tym kapłanom, którzyby w tym wykro-
czyli. Na tym fundamencie chcąc, aby gorliwość wasza nie prze-
chodziła granic sprawiedliwości у prawa, ani obrażenia żadnego
nie czyniła niewiernym, szczególniej zalecamy. Rozporządzenie o tym
stanowiemy następuiące. 1. Ani dzieci niewiernych, ani dorosłych
do uczestnictwa sakramentu Chrztu św. nie przypuszczać, ani przyj-
mować, aż wprzód do Nas, lub do Urzędu Naszego uczyniwszy
odezwę у opisawszy dowodnie wszystkie o tem okoliczności, przy-
czyny, powody у stan, tak osób Chrztu św. pragnących, iako i tych,
co nad niemi w niewierności mieli dozór у zwierzchność. 2-o. O do-
rosłych Chrztu św. potrzebujących uczynić ma każdy pleban bene-
ficiatus, czy świecki, czy zakonny, do którego się katechumen uda-
wać będzie, iak nayściśleyszą inkwizycyą o jego obyczaiach miey-
scu urodzenia się у bawienia się, sposobio życia przeszłym у dal-
szym, o dowodach, ieśli iuż nie iest chrzczony? Jeśli szukania
chrztu nie bierze za powód uniknienia od niewiernych kary, lub
za sposób zysku, co tylekroć doświadczać się zwykło. A jeśliby się
on mienił z stron bydź dalekich, tedy listownie tam uczynić ode-
zwę dla powzięcia doskonałey o wszystkim wiadomości, a dopiero
awierzchności wiernie i sumiennio donieść, i rozolucyi w tym Na-
szey, lub Urzędu Naszego porządnie y spokoynie oczekiwać. Tym
sposobem ochronim świętość niopokalaną sakramentu od profana-
cyi i samych niewiernych przekonamy o szacunku, iaki bydź u nas
ku świętości wiary Chrystusowej powinien. Pragnienia nasze za-
wsze są naywyższe, aby gorliwość waszą rozmnożyć у rozszerzyć;
ale słodycz Ducha Jezusowego na czoło gorliwości wasaey w każ-
dey okoliczności mieć pragniemy. I gdy usta Nasze na uriądssonio
gorliwości waszoy w łagodności Zbawiciela otwieramy; z Pawłem
Apostołem serce się nasze rozszotza ku wain do umieszczonia was
w miłości Chrystusa wszystkich, abyście nikomu nie dając okazyi
do obrazy, wszystkich słowem, przykładem, nauką у naysłodszym
w powinnościach zachowaniem się do jedności wiary i do zbawie-
nia doprowadzali. Ten list nasa pasterski, aby do wszystkich wia-
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-domości doszedł, via cursoria rozesłać kazaliśmy. Dan w Wilnie",
w kancelaryi Naszej Zadworney dnia 23 grudnia, 1783 roku
(Arch. kons. Acta biskupa Massalskiego z r. 1783 str. 192 i nast.).

Do stron. 68. Arcybiskupstwo wileńskie. Ponieważ Litwini
ustawicznie starali się zachować i w każdym wypadku ważniej-
szym zaznaczali swoją odrębność autonomiczną od Rzeczypospoli-
tej, czyli raczej od Korony, nie mogli oczywiście nie kusić się o od-
rębność hierarchiczną duchowną. Po najściu nieprzyjacielskiem w po-
łowie XVIII w., jak widzieliśmy, tytułowali biskupa Białłozora pry-
masem. Bogobojny jednak biskup nie przyjmował tego tytułu, o ile że
ten tytuł nie miał podstawy kanonicznej, i obrażał godność prymasa
całej Polski; a w czasie bezkrólewia, kiedy prymas występował
jako interrex — głowa całej Rzeczypospolitej, kierująca przewa-
żnie wyborami nowego króla i nadająca prawomocność wyborom,
groziło to poważnem rozdwojeniem. To też nikt oddany dobru Rze-
czypospolitej, poważnie tego prymasowstwa nie traktował. Pozo-
stały tylko zakusy na arcybiskupstwo. które skwapliwie popierał
biskup Massalski, o czem poprzednicy jego zajęci sprawami dje-
cezji nie myśleli. Zabiegi jednak Massalskiego i stanów litewskich
upadły w czasie rozbioru Polski. Dopiero Siestrzencewicz pochwy-
cił ten projekt i dobijał się prymasowstwa na Litwie z tytułem
arcybiskupstwa wileńskiego, po śmierci biskupa Strojnowskiego. Cie-
kawy memorjał w tej sprawie wydał profesor ks. Godlewski w Mo-
numentą Ecclesiastica, t. I, str. 84—90, w którym wyliczone są
warunki utworzenia archidjecezji wileńskiej % odjęciem tytułu arcy-
biskupstwa od djecezji mohylowskiej i pozostawieniem jej jako pro-
stego biskupstwa. Djecezja wileńska mi|tła być powiększoną przy-
łączeniem obwodu białostockiego, który tymczasem należał do dje-
cezji mohylowskiej. Prymasowi wileńskiemu miało podlegać sześć
biskupstw, jako sufraganje, mianowicie: mohylowskie, żmudzkie, łu-
ckie kamienieckie, mińskie i ormiańskie. Prymasem — kardynałem
miał zostać Siestrzencewicz, Podajemy punkty memorjału w stre-
szczeniu.

Punkt pierwsay tej ustawy głosi, że Prymas jest prezyden-
tem kolegjura i załatwia wszystkie sprawy duchowne wszystkich
djecezji, sprawy cywilne będą skierowywane do senatu; naznacza-
nie biskupów zależeć będzio od Stolicy Apostolskiej, do której pry-
mas we wszystkich poważniejszych wypadkach będzie się zwracał
aa pośrednictwem ministra.

2-0 Prymas prayjmuje i rozpatruje sprawy, podane na bisku-
pów poszczególnych djecezji, w rasie odmowy probostwa kapłanowi,
niającemu to prawo, i załatwia je w ostatecznej instancji; jednakże
sjędssią biskupów, szczególniej w sprawach kryminalnych, być nie
może, gdyż biskupi zostają pod beapośrednią władcą papieża.

3) Prymas ma prawo konsekrować biskupów mianowanych
priea Najjaśniej siego Pana, albo tych którsy otrsym&li bullę po
prsejściu egsaminu kanonicznego pod preiydjmm prymasa.
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4) Prymas zwołuje biskupów na synod prowincjalny, w celu
omówienia spraw duchownych, za zezwoleniem jednak Najjaśniejszego
Pana.

4) Wizytując djecezje w swojem arcybiskupstwio, używa
krzyża procesjonalnego i ma prawo celebrować uroczyście; wzmianka
0 tem tu się kładzie ze względu, iż biskupi po za swą djecezją nio
mogą używać pontyfikaljów.

6) Podczas wizyty prymas karci nadużycia i wykroczenia; po-
wiadamiać jednak obowiązany o tem miejscowego biskupa.

7) Ponieważ biskupi rządzą djecezjami nie na mocy swej god-
ności biskupioj, ale za szczególniejszem zezwoleniem Stolicy Apo-
stolskiej, wyrażonem w bullach i brewiach, stosownie do potrzeb
1 godności djecezji; dokumenty te mogą być otrzymane tylko za
pośrednictwem ministra; jeżeli zaś je będą posiadali biskupi inną
drogą, treść ich powinni podać ministrowi. Ponieważ Stolica Apo-
stolska daje władzę i przywileje biskupom na 3, 5, a rzadko na
10 lat, pożądanem byłoby, by te przywileje i władze dane były raz
na zawsze biskupom, dopóki zajmują swe stanowiska; gdyż z po-
wodu utrudnienia stosunków z Rzymem, biskupi dotychczas rządzili
djecezjami, nie otrzymawszy nowych przywilejów.

8 i 9 punkty omawiają potrzebę udzielenia prymasowi przy-
wileju dyspensowania od pokrowieństwa i powinowactwa w pierw-
szym stopniu linji ubocznej, których prymas będzie używał z
wielką oględnością; a to w celu zapobieżenia wielu nadużyciom
i zadośćuczynienia prośbom starających się o nie i narażonych,
wskutek utrudnionych stosunków z Rzymem, na zwłokę niepożądaną;
a wskutek tego biorących' ślub u księży unickich; małżeństwa to
uważają się za nieważne i kasują się przez kurję rzymską, co spro-
wadza ważne następstwa.

10) Ponieważ arcybiskup ma prawo dyspensowania w dru-
gim stopniu powinowactwa; należy starać się, by prymas mógł je
udzielać swym biskupom sufraganom.

11) Starać się u Stolicy Apostolskiej, by egzamin dla kandy-
datów na biskupów, mianowanych przez Najjaśniejszego Pana, od-
bierał arcybiskup, który dotychczas nie miał tego prawa.

12 Wystarać się u Stolicy Apostolskiej przywileje na posia-
danie kilku boneficjów, z powodu zmniejszenia dochodów przei kio-
ski krajowe, by biskupi i zakonnicy mogli mieć beneficja po za
swoją djocezją, a Siestrzencewicz arcybiskup, by mógł daloj trzy-
mać prelaturę w kapituło wilońskioj, zostawszy nawot Prymasom.

13) Po przeniesieniu arcybiskupstwa do Wilna, djecoąja wi-
leńska pozostaje w swych granicach 2 dodaniem obwodu białosto-
ckiego. Naznaczanie kapłanów w Aąji — na Syborji, dotychczas
przez Stolicę Apostolską poruczono arcybiskupowi inohylowskiemu
aostaje przy biskupie mohylowsklm.
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14) Arcybiskup wdzięczny Stolicy Apostolskiej za obietnicę
wydania rozporządzenia przełożonym klasztorów, by nie odmawiali
biskupom udzielania zakonników do posług parafjalnych. Pry-
mas będzie miał zwierzchność nad wszystkiemi zakonami i zgro-
madzeniami zakonnemi, która udzieloną mu została przez Piusa VI
w r. 1778; takąż władzę mieć będą biskupi w swoich djecezjach.

15) Arcybiskup dziękuje Stolicy Apostolskiej za udzielenie mu
władzy sekularyzacji 12 zakonników w ciągu 6 lat.

16 wreszcie punkt omawia taksę wypłacaną kurji za bulle
w kwocie 240 franków, którą mają opłacać biskupi otrzymując je.
Minister w uwadze obszernej do tego punktu zastrzega, by wszy-
stkie bulle i listy z Rzymu szły przez ministerjum zagraniczne do
ministra wyznań, który po przedstawieniu ich Najjaśniejszemu Panu,
albo je wręcza biskupom, albo zwraca nazad, jeśli co zawierają
przeciwnego ustawom państwowym.

Memorjał ten nosi na sobie cechy roboty dorywczej, w
której wyłożono postulaty w ogólnym zarysie, podane do uzu-
pełnienia ministrowi, który też porobił swoje uwagi do niektó-
rych punktów i, jak widać, cała rzecz poszła do archiwum. Ze
streszczonych punktów widzimy, iż władza, o którą szło Siestrzen-
cewiczowi, jakkolwiek miała szerokie ramy w zakresie duchownym,
jednakże daleko jej było do tego, by się miała nazwać prymaso-
wską, a kreowany dostojnik—prymasem. Byłby to oczywiście pry-
mas w zakrystji; ale nie na sejmie, i nie na czele narodu —ja-
kim był prymas w Polsce. No, ale widać Siestrzencewicaowi szło
o płaszcz i kapelusz kardynalski i szumny tytuł i — nic więcej.
Memorjał powyższy zatytułowany: Projet de reduire l'Archevechė
de Mohilow en simple evecbė. (Egliso Catholique en Russie. Inter-
vention pres du St. Siege pour la promotion du metropolitain
Siestrzencewicz au cardinalat 1817).

Do stron. 60. Rządy administracji i obiór Pilchowskiego podany
jest tam nie ściśle co do dat i samego procesu, a to dzięki zamieszaniu,
jakie panuje w aktach kapitulnych i kurji biskupiej tegoczesnej.
Najprzód akta kapitulne, opisujące sprawy sesji wiosennych z ro-
ku 1794, kończą się na dniu 17 marca; jesienne rozpoczynają się
22 grudnia, na sesji tego dnia Pilchowski zapisany między człon-
kami sesji, jako prałat koadjutator dziekana; dopiero na 5-ej sesji,
nieoznaczonej datą, prawdopodobnie odbytej w końcu grudnia
17H4 г., lub na początku stycznia roku 17»5, (gdyż następna 6 se-
sja datowana dnia 3 stycznia, rok 17'.)5 dopisany przez Herburta).
kapituła wysyła list do nuncjusza, tłumacząc się ss dokonanego
nielegalnie obioru administracji djecezalnej, pod naciskiem rządu
narodowego i powiadamia nuncjusza o obiorsse, dokonanym na
obecnych sesjach gioneralnych, na wikarjusaa kapitulnego księdia
Pilchowskiego. Tymczasem księga protokułów kurji biskupiej pod
raądami księdza Pilchowskiego ssaessyna HIQ od 1 grudnia 1794
roku. Nałoży więc przypuścić, że wybory Pilohowskiego ssgGdnie
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z datami protokularnemi, nastąpiły w końcu listopada, natychmiast
po otrzymaniu monity pierwszej od nuncjusza. Dnia 28 marca
1795 roku, na sesji wiosennej kapituła odczytuje nowy list od
nuncjusza, datowany 14 marca tegoż roku, w którym nuncjusz po-
chwala obiór Pilchowskiego i zaleca zniszczyć niekanoniczne akta
administracji, obranej przez kapitułę, w celu uniknienia zgorszenia
w przyszłości. Stosownie do tego w głównej księdze protokularnej,
rozpoczynającej się w marcu 1794 roku, akta kurji biskupiej koń-
czą się dnia 6 czerwca; rozpoczynają się następnie tytułem: „Acta
Jurisdictionis spiritualis etc. ab Ilmo Dno Davide Pilchowski etc.
exercitae. Mensis December, diesl" 1 t. d. (rok 1794 dopisany inną
ręką i atramentem). Księga ta przechowywana w archiwum kon-
systorskiem, oznaczona № 13. Księga zaś pod № 12 zawiera pro-
tokuły owej nielegalnej administracji, nadającej indulty, dyspensy,
beneficja i t. p. Rozpoczyna się aktem urządzenia czasowej admi-
nistracji, sporządzonym dnia 12 czerwca 1794 r. w obecności pra-
łatów Połubińskiego i Jana Kossakowskiego, biskupa infl., oraz ka-.
noników Sulistrowskiego, Zieńkowicza, Giedrojcia, Tyszkiewicza,
Wofłowicza i Dłuskiego. Wybrani zostali na administratorów Połu-
biński, Kossakowski, Sulistrowski, Tyszkiewicz i Dłuski, oraz dzie-
kan wileń., kanon, smoleń., prób. niemenczyń. Maciej Steckiewicz.
Powiadamiając o tem duchowieństwo i wiernych, kapituła tłuma-
czy się uwięzieniem biskupa, nieobecnością postanowionego oficjała
i zaleceniem Rady Litewskiej, wydanem dnia 5 czerwca tegoż roku.
Kończy się ta księga następującem oświadczeniem prałata Połubiń-
skiego: „Zamykając czynności rządu Dyecezalnogo, ninieyszy protokuł
w oznaczeniu kart czterdzieście cztery podpisuję. Datt. w Wilnie dnia
30 m-ca Novembra 1794 r. Z Łubna Połubiński prałat archidjakon
wileń". Żaden protokuł w tej księdze nie jest podpisany przez ad-
ministrację; jak to się praktykowało przy Administracji przez bis-
kupa wyznaczonej.

Do stron. 61. Dnia 7 września 1795 roku cesarzowa Kata-
rzyna II wydała Ukaz na imię jenerała inflanckiego, estlandzkiego
i litewskiego, jenerał-gubernatora księcia Repnina, zalecając mu dla
przyprowadzenia do porządku kościołów katolickich w W. Ks. Lit.,
w djecezji wileńskiej, „l-o W mieście Wilnie ma być biskupstwo
rzymskiej religji pod imieniem biskupstwa inflanckiego, zawierając
wszystkie te parafje i klasztory tejże religji w granicach litew-
skiej gubernji znajdujące się, które dawniej pod zwierzchnością
ostatniego biskupa wileńskiego zostawały. 2-o Urządzenie inflanc-
kiej djocezji najłaskawiej rozkazujemy poruczyć biskupowi inflan-
ckiemu Kossakowskiemu, który życzliwością i przychylnością swoją
ku dobru Naszemu uzyskał osobliwą Naszą Monarszą Łaskę, z wy-
znaczeniem na utrzymanie jego po Cztery Tysiące Rubli z docho-
dów Litewskiej gubernii. з-о Ten biskup dla rozpoznania spraw,
tyczących się zostającego pod dependencją jego Duchowieństwa
i które istotnie podpadają roztóąsnieniu duchownych jurysdykcyl,
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ma ustanowić pod prezydencją swoją konsystorz, złożony z kilku
kanoników, na •wierność Nam przysięgłych i w przywiązaniu ku
imperji Naszej niepodejrzanych; takowy zaś konsystorz, w przy-
padku sprawy, tyczącej się sądzenia osoby świeckiej, ma potrze-
bować od cywilnego rządu deputata dla zasiadania w konsystorzu
w takowej sprawie; a kto sądem tego konsystorza i biskupa nie
będzie ukontentowany, ten może przynosić żałoby do Naszego se-
natu. 4-0 Wyznaczenie przełożonych do klasztorów, a do parafii
plebanów i innych urzędników duchownych Rzymskiej Religii (no-
повъ и прочихъ духовныхъ Римской в£ры чиновъ) w tej
djecezji należy do władzy biskupa, którego jest obowiązkiem zre-
widować wszystkich takowych przełożonych i plebanów i tych
z nich zostawić, albo dopiero wyznaczyć, którzy w poddaństwie
naszym ugruntowani i którzy w dobrych zamiarach ku interesom
naszym okażą się być niewątpliwymi; tymczasowie zaś przysłanych
z zagranicy usuwać i nadal nie cierpieć; zakazawszy przyjmować
tych pod karą w świeckim sądzie za niewypełnienie Ukazów Naj-
wyższej Władzy. 5-0 Rozkazujemy wam najściślej zastrzegać na
mocy wydanych dla całego imperjum Naszego praw; ażeby nie
mogły wjeżdżać duchowne osoby w granice Wielkiego Ks. Lit. z cu-
dzych krajów; gdzie się zaś takowi pokażą, mają być odsyłani pod
wartą do tamecznego cywilnego rządu dla postąpienia z nimi we-
dług'praw, a równym sposobem i tych, którzy bez dozwolenia ta-
kowych przyjmować będą, oddawać pod sąd i postępywać z niemi
według srogości praw. 6-o Zalecić, ażeby wszystkie duchowne
zakony w W. Księstwie Lit., zależąc wyłącznie od swych djecez-
jalnych biskupów i konsystorzów, nie śmiały poddawać się jakiej-
kolwiek władzy, poza granicami Naszego Imperjum pozostającej,
mieć szkodliwe powszechnej spokojności porozumienia, albo wysy-
łać im dochody pod karą w świeckim sądzie za przestępstwo tego
zalecenia. 7-o Od biskupa inflanckiego i innych gubernii litewskiej
zebrać dla podania do uwagi Naszej dokładne wiadomości o wszyst-
kich klasztorach tej religii, z oznaczeniem, które z tych, w rzeczy
samej, w dobroczynnych i pożytecznych społeczeństwu pracach
sprawują się; rozumiejąc oświecenie młodzieży, w istotnem posza-
nowaniu Stwórcy i w posłuszeństwie ustanowionej od Niego Naj-
wyższej władzy zawierające się; służenie słabym na siłach, wyma-
gającym opieki i pomocy: te zakłady wy powinniście zachować;
czyli też w próżniackiem życiu bez żadnego bliźniemu wsparcia,
żyjąc, są ciężarem dla społecaeństwa: ażeby My dla chwały Boskiej
i dla dobra powszechnego mogli o wsssystkiem tem urządzić naj-
lepszym, ile można, sposobem. 8-o Zalecamy nie przyjmować żad-
nych buli papieskich, albo imieniem jego pisanych listów, rozka-
zując one odsyłać do Jenerała-gubernatora, który rozpatrzywszy
treść ich, a osobliwie, czy się nie znajduje w nich czegokolwiek
niezgodnego ш prawami cywilnemi Imperjum WsMchrosyjskiego
i i prawidłami Monarehiessnej Władisy od Boga Nam danemi: obo-
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wiązany będzie zdanie swoje Nam podawać i oczekiwać Naszego
na to rozkazu. Ten ukaz Nasz ma być publikowany w W. Księ-
stwie Lit.; w kościołach zaś Rzymskiej Religii dla powszechnej
wiadomości przybity". Ob. Baliriski Akademja Wiloriska str. 538.
O urządzeniu Kościoła za Katarzyny II. Ob. Monografie w zakresio
Dziejów Nowożytnych przez Macieja Loreta. Warszawa 1910 r.'
u Gebetnera.

Kanoniczne wprowadzenie biskupa Kossakowskiego na stolicę
wileńską odbyło się za Pawła I, jak widać z listu niżej podanego.
W raptularzu Franciszka Reymana Gołębiowskiego spotykamy ko-
pię listu Pawła I, cesarza, do biskupa wileńskiego Kossakowskiego
następującej treści. „Xięże Biskupie. Doniósł mi książę Mikołay Wa-
silewicz o wysokich WMC Pana Talentach i szczególnieyszych Du-
szy przymiotach, które go czynią wysokim w kościele Ministrem.
Temi powodowany z nayczulszym moim ukontentowaniem upew-
niam go, iż mieć chcę za Biskupa Wileńskiego Diecezalnego i ni-
nieysze Pismo moje będzie mu służyć za prezentę. Co się zaś ty-
czy formalności do tego WMC Pana Dostoięstwa, Ja moim kuryie-
rem wszystko sam sprawię w Rzymie, bo wiem, że Papież Rzym-
ski, blisko ze mną połączony przyiaznią, za moią Prezentą uzna
WMC Pana Biskupem Diecezalnym Wileńskim. Kazałem WMC
Panu z administracyi Skarbu moiego tymczasowie wyliczyć 10,000
Rublow i powrócić WMC Panu Rezydencją Pałac dawnieyszych
Biskupów wileńskich; i gdybym na początku moiego Panowania oka-
zał ten szacunek szczególnieyszy, który mam dla całego Ducho-
wieństwa, WMC Panu iako pierwszey Głowie w Litwie posyłam
order S. Aleksandra Newskiego; proszę więc i błagam, abyś ca-
łemu Duchowieństwu swoiemu zalecił, iżby prosiło Boga o po-
trzebne dla mnie dary w uszczęśliwieniu wiernych moich podda-
nych: iestem wasz życzliwy. Paweł.

Co się tyczy Kościoła Katedralnego w Wilnie, dołożę się, aby
przez Administracją skarbu moiego, iak można nayprędzey dokoń-
czonym został. Daty niema".

Raptularz nosi tytuł drukowany: „Na Chwałę Boską Przez
zemnie (sic) Franciszka Gołębiowskiego tom drugi tychże Rhetory-
tycznych zabawek z wielu pracowitemi przydatkarai, iako to Jus
Publicum etc. etc. Pisany In Col. Nob ii. V. Scholarum Piarum
An. 1766". Z początku umieszczone tu wypisy zasad retorytycz-
nych o różnych postaciach stylowych po łacinie, następnie krótkie
przemówienia tfeści społeczno politycznej, w które obfitowała epoka
Stanisławowska, niektóre kwestje, jak пр. о wojsku, flocie bałtyc-
kiej, stanowisku heretyków, omówione są pro i contra; dalej znowu
po łacinie zasady jurydyczne, w końcu odmiennym charakterem
kopie próśb podanych do Stackelberga po francusku 1789 roku 20
stycznia; do departamontu interesów zagranicznych, do Małachow-
skiego, kanclerza koronnego, w tymżo roku w «prawie procesu
swego ъ Tyszkiewiczem, referendarzem w. ks. lit. o dziedzictwo ojca
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swego: Gołębi, Leszniewa, Swierzy i Bądy. Z tych próśb, czy me-
morjałów, dowiadujemy się, że ten Franciszek Gołębiowski miał
stryja Piotra, sekretarza „Najjaśniejszego Piotra Alexieja (Alexie-
jewicza) cara moskiewskiego w r. -1722—brata stryjecznego Anto-
niego woźnego w ziemi Nurskiej. Pisze się Franciszek Reyman
z Gołębiowa Gołębiowski, Rotmistrz powiatu wołkowyskiego". Me-
morjały podaje w swoim i braci swoich imieniu. (Bibl. sem.).

Bo słr. 67. Liczbę zabitych i niektóre okoliczności podaje wi-
zytator klasztorów dominikańskich w Djarjuszu prowadzonym od
r. 1821—1832, wydanym przez wileński Okręg Naukowy. Czytamy
tam pod dniem 3 maja 1831 г., na stron. 186, co następuje: „W
Oszmianie powstanie stanęło pod dowodctwem Przescidzkiego
(Przezdzieckiego); wpadli kozacy i kirgisy, wycieli miasto; dzieci
i białogłowy niewinne stali się offiarą zażartey zemsty, albo ra-
czey mówiąc azyatyckiey zawartości (zażartości). Mówią, że do plę-
drowania kościołów należeli żydzi. Teraz naznaczone sledctwo. Ale
ktoź pobitych do życia przyprowadzi". Na stron. 189, pod d. 1
czerwca t. r. „Oszmiana w przeszłym miesiącu napadnięta przez
moskalów, wyrżnięta i w części spalona. Kirgizy okropności wy-
rządzali, kolczyki z usz razem z uchem odrzynali i pierścionki z
palcami u żywych osób". Na stron. 191, p. d. 5 sierpnia t. r.
„Pewnieysze zaświadczają wiadomości, że w Oszmianie zabito księ-

.dza przy ołtarzu i osób ze 200 róźney płci". (Ob. Археологиче-
ский Сборникъ документовъ къ Исторш ОЬверо-Западной
Руси. Томъ XIV. Вильно, 1904 г. Типогр. Сыркина).

Do stron. 68. W treściwej a gruntownej przemowie paster-
skiej w dzień swego ingresu, 29 czerwca 1841 г., biskup Kłągie-
wicz, wyłożywszy słuchaczom powagę i posłannictwo biskupów w
Kościele Chrystusowym, jakby przeczuwając rychły swój zgon, po-
wiedział na zakończenie: „Drobne siły moje i te ustają; codzienne
dolegliwości zapowiadają blizki czas rozwiązania mego. Ego enim
iam delibor; et tempus resolutionis meae instat. Co samo każe mi
niniejsze powitanie was obrócić w pożegnanie; już odtąd nie mo-
gąc wam nic wielkiego ze mnie obiecywać, przeszłe tylko długo-
letnie starania i trudy, pośród was podjęte, życzliwej waszej pa-
mięci zalecając: proszę abyście uchybienia nasze i niedoskonałości,
bez których nie jesteśmy, łaskawie darowali. Sprawując nadane
Mnie rządy djecezji, nie miałem w nicaem żadnego własnego wi-
doku, lub interesu; ale żarliwość o cześć Boga, o chwałę Kościoła
jego, o zachowanie praw świętych, także miłość duchownego dobra
i zbawienia waszego, paliła mię i do ścisłości, może kiedy 1 nad
miarę, unosiła... Gdy się już więcej z miejsca tego mówić nie spo-
dziewam i jakby ш& ostateczny upominek to wam podam, co ta
sama świątynia Boska nad wszelką mowę wyraźniej każdemu przy-
pomina, jak na temże miejscu, piąty wiek temu, pokruszono bał-
wany, zgaszono zabobonną ofiarę ognia w obecności nieśmiertelnej
sławy pierwszego chraeścijaninn i króla Władysława i nąjdroźsioj

65
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nam królowej Jadwigi, oraz delegowanych od Urbana VI papieża
kilku znakomitych biskupów, poświęcono to miejsce Bogu żywemu
i w najświętszej Ofierze ołtarza złożono mu pierwiastki wiary na-
szej, i jak ztąd zapalone światło Ewangielii rozeszło się nakształt
błyskawicy po wszystkich stronach Litwy. Co przeto z takiem
szczęściem ku zbawieniu naszemu tu się rozpoczęło, niechaj i wie-
kuje i ten święty ogień niech na tem miejscu nigdy nie gaśnie"...
(Pamiętnik Relig. Morai. t. 2, str. 78).

Do str. 77 i następnych. W wykazie biskupów opuszczeni:
Nom. sufr. wileń. Wojciech Wieleżyńshi v. Wilczyński, kan. wil.
Urn. 1531 r. Acta t. 1—3.

Jozafat Michał Karp, biskup żmudzki. Kustoszem kapituły
wileńskiej liczył się od r. 1724; konsekrowany na biskupa żmudz-
kiego 27 stycznia 1737 r. Umarł na początku 1740 roku; kustodję po
nim objął kanonik Żebrowski 18 marca 1740 r. Acta cap. t. 21—36.

Jan Przerębshi, biskup chełmski, od r. 1559 arcbp gnieźn.
Wszedł do kapituły 1556 r. Acta t. 3.

Eustachy Kotawiez. Wszedł do kapituły 1661 roku w czasie
tułactwa kapituły w Różannie jako kanonik; 1688 r. d. 17 paźdz.
konsekrowany na biskupa smoleń.; w roku zaś 1694 dnia 23 paźdz.,
po śmierci biskupa żmudzk. Kazimierza Paca, został prepozytera
kapituły wileńskiej. Według jego planu ponownie odrestaurowano
w r. 1692 kaplicę św. Kazimierza. Odbudował dom kapitulny, sto-
jący po za kościołem katedralnym od północy, przy ulicy, prowa-
dzącej na Antokol; dom ten nazywał się pałacem Kotowiczowskim.
W czasie najścia Szwedów biskup Kotowicz pozostawał w Wilnie,
strzegł kościoła katedralnego i obrazu Matki Boskiej Trockiej.
Wielce się przyczynił do odnowienia katedry, w której fundował
altarję św. Piotra. Umarł 1704 roku w marcu. Acta t. XIII—XX.

Do stron. 97. Jan Stefan Giedrojo, zapisany w rzędzie sufr.
białoruskich na str. 85; tu wniesiony nie właściwie.

Do stron. 111. Kanonik Paweł BrzostowsM (pisarz, a potem
referendarz litewski) dwa razy się spotyka w aktach, w XVIII i w
XIX wieku. Ponieważ akta zwykle nie wspominają o przeszłości
kanoników i ich wieku przy kreowaniu, trudno na ich podstawie
orzec o tożsamości osoby, która wchodzi do kapituły 1755 i 1811
roku. Jednakże po zestawieniu aktów i artykułu Bartoszewicza
w Encykl. Pow. Orgelbr. t. 4, str. 495, wypada, że to była jedna
i ta sama osoba, i na tle aktów prostują się niektóre usterki Bar-
toszewicza. Mianowicie akta podają po r. 1756 d. 31 maja Pawła
Brzostowskiego, kleryka 4 święceń, małego wzrostu, ubiegającego
się o kanonję wileńską, wakującą po Massalskim, który został pro-
pozytem kapituły, po śmierci sufraganą Józefa Sapiehy. Po Brzo-
stowskim zaraz wystąpił ze staraniem o tęż kanonję Stefan Gied-
rojć. Kapituła dała pierwszeństwo Giedrojciowi, gdyż uważała za
niegodne, by młodszy uprzedził starszego. Dopiero w maju tegoż
roku Brzostowski otrzymał kanonję po Kolłątaju, który postąpił na
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kantorję. Jako kanonik w г. 1766 był naznaczony przez biskupa
Massalskiego dozorcą projektowanej restauracji katedry; w r. 1771,
jako delegat kapituły udaje się do Czernyszewa z prośbą o opiekę
nad Kamieńszczyzną kapitulną, zajętą przez Moskwę. W roku zaś
1774 d. 16 stycznia zrezygnował z kanonji na rzecz kanonika
Karpia. Co z sobą dalej począł, akta nie mówią; ale uzupełnia
Bartoszewicz opisując jego pracę w nabytym przez się Pawłowie,
dawniej zwanym Stary Merecz, v. Turgiele. Majątek ten nazwał
swojem imieniem, urządził w niem pierwszą gminę włościan, uwol-
nionych przez się od poddaństwa; prace jego w tym kierunku opi-
sano obszernie, aprobowano na sejmach. Po upadku kraju, sprze-
dał majątek i wyniósł się na czas niejaki ze granicę. W kraju do-
piero spotykamy go w r. 1811, kiedy, jak notują akta, pod dniem
5 czerwca, za rekomendacją uniwersytetu wileńskiego, został po-
nownie przyjęty w poczet kanoników kapituły wileńskiej. Z tychże
aktów dowiadujemy się, iż Paweł Xawery hr. Brzostowski w ro-
ku 1821, po śmierci prałata Dłuskiego starał się o altarję Woj-
niariską, do której należały majątki: Losk i Michniszki, i takową
otrzymał. W r. 1823 został podniesiony do godności archidjakona
i posiadł dobra Rukojnie, należące do tej prelatury. Umarł w ro-
ku 1827 dnia 17 listopada w Rukojniach i tamże pochowany w
miejscowym kościele. Na pogrzeb jego zjechał prałat Cywiński w
towarzystwie 4 księży; mowę pogrzebową wygłosił „w szczę-
śliwie dobranych i czule rozrzewniających obrazach" słynny kaz-
nodzieja ksiądz Trynkowski; kapłani zaś i klerycy, pod kierowni-
ctwem księdza Lipskiego „w zachwycającej harmonji głosów"
odśpiewali Requiem, czyli mszę św., kompozycji Kozłowskiego.
W papierach po jego śmierci znaleziono zapis 30,000 złp. na
szkółkę parafjalną i na chirurga w Pawłowie, przekazane uniwer-
sytetowi wileńskiemu; oraz 20,000 złp. na wymurowanie kościoła
w Turgielach, zlokowane w kapitule wileńskiej. (Akta t. 28, 29 i 53,
str. 176). O tem, co mówi Bartoszewicz, iż Brzostowski po r. 1787
był tylko kanonikiem wileńskim i że w r. 1823 przemieniał kano-
nję na archidjakonję należy sądzić tylko w świetle aktów, któreśmy
przytoczyli; szczegóły te bowiem, podane przez Bartoszewicza, są
zbyt luźne i oparte, jak widać, na Gazecie Warszawskiej. Gdyby
po rezygnacji był kanonikiem, nie rekomendowałby go w r. 1811
uniwersytet. Kanonji nie mienia się na prelaturę, a tylko postępuje
się według starszeństwa z urzędu na kanonika, na prałata. We-
dług statutów kapitulnych członek, który rezygnuje godność w ka-
pitule, jeśli znowu wraca do kapituły, nie otrzymuje pierwotnego
stalum, ale zajmuje najniższe i potem stopniowo posuwa się do
godności prałackiej.

Do sir. 120. Pierwotne uposażenie jezuitów nadał w r. 1687
wojew. Gosiowski. Urządzili tu pierwotnie rezydencję przy koś-
ciele Parnym i" obsługiwali parafję i szkółkę miejscową. Kościół
Parny, założony i hojni© uposażony przess Witolda nadaniem opłaty
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propinacyjnej z Witebska, u nas kapszczyzną, a tam z ruska ka-
bakiem nazywanej, oprócz tego nadane były na ten kościół majątki
Sorzyca i Lepie. Zygmunt pierwszy nadał plebanję witebską na
uposażenie wikarjuszów katedry wileń. i poruczył jej kolatorstwo
kapitule, która zarządzała temi dobrami, wypłacając z nich pensję
wikarjuszom, utrzymując wikarjusza stałego, vicarius perpetuus w
Witebsku do zarządzania kościołem, szkółką i parafją. Otrzyrna-
wszy większe fundusze z łaski dobrodziejów, jezuici w r. 1670 za-
łożyli tu początkowe kolegjum, które z czasem, dzięki ofiarności
obywatelstwa, a szczególniej podkomorzego Adama Kisiela, urzą-
dzono należycie. Kościół murowany, p. t. św. Józefa, wzniesiony
1731 r. Przy tern kolegjum jezuita Ignacy Łuskina, redaktor Ga-
zety Warszawskiej, założył seminarjum dla ubogiej młodzieży. Ko-
legjum zwinięte 1820 г., szkoły poruczono bazyljanom, skasowane
1832 r. Kościół w r. 1843 przerobiony na cerkiew, a gmach kole-
gjalny na pałac archijereja. Misje mieli w Wieliżu i Uświaciu,
a także i drukarnię w Połocku od r. 1787. (Załęski, Jezuici w Pol-
sce t. IV str. 1409, t. V str. 359).

Do str, 122. Likwidacja interesów z biskupem Massalskim,
obszernie opisana w.broszurze in folio, wydrukowanej p. t. „Głos
w Sprawie prześwietnej' Kapituły Wileńskiey z JWW. Potockiemi
Podkomorzemi W W. Koronnemi w Sądzie Ziemskim P-ttu Troc-
kiego". Zastrzegając szacunek swój dla nieboszczyka biskupa, kapi-
tuła poszukuje na spadkobiercach l-o 142,788 złp. i gr. 12 należ-
nych z procentami za sumy, pożyczone przez hetmana Michała Kos-
sakowskiego w r. 1723 i w następnych latach, oraz przez biskupa.
2-0 Niewypłaconych z Ihumenia na psałterzystów katedralnych
i inne obligacje katedralne 250,240 złp. 3-o Niewypłaconych za-
ległości dla kursistów i oficjalistów kościelnych należnych z in-
nych dóbr, na których były odnośne legaty, 31,760 złp. 4-o Z dóbr
seminaryjnych, które biskup wziął w swoją administrację zleciw-
szy seminarjum ks. ks. misjonarzom, — ile wymagała kapituła,
niewiadomo, gdyż karty brak. 5-o Obligacyjnych za zajęte Colle-
gium Emeritorum od r. 1790 z procentami 15,742 złp. 24 gr.
6-0 Za zbite mury wikarjackio na najęcie mieszkania wikarjuszom
katedr, bonifikacji 10,000 złp. 7-o Obligów i legatów różnych koś-
ciołów 60,4000 złp. i 300 czerw. zł. 8-o dochodów z dóbr bisku-
pich po śmierci biskupa od spadkobierców, którzy władali niemi,
154,880 złp. 9-0 Za używanie przez spadkobierców murów starego
seminarjum 4,000 złp. 10-o Za wypuszczony w r. 1794 przez
biskupa folw. Mussę sufragańską z procentami za 3 lata 80,720 złp.
i ll-o Powrotu wszystkich dokumentów, brakujących w kancelarji
Zadwornej biskupioj. (Bibl. semin).

Do str. 123. Już w r. 134J5 podano do rubrycell członków
kapituły w następującym składzie: Capitulum mains: praeposłtus
Josephus Bowkiewicz, decanus, Ignatius Borowski, archidiaconus
Vincentius Mikucki, custos Antonfus Żyszkowski, cantor Antonina
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Platkowski, scholasticus Vonceslaus Żyliiiski: Capitulum minus:
concionator Mamertus Herburt, vice custos Joannes Staniewicz, se-
nior Antonius Pawłowski — canonici cath. vilnen.

Extra Statum: Vincontius Lipski, Jacobus Gąsowski, Joannes
Markiewicz ef, Dionisius Pacewicz canonici cath. viln. W roku 1844
zmarli kanonicy Jan Staniewicz i Jakób Gąsowski. Z nadetatowych
kanoników weszli potem znowu do kapituły ks. Jan Markiewiez
i Wincenty Lipski, który w r. 1850 pisze się prałatem scholasty-
kiem, a Markiewiez kanonikiem vice kustoszem; nadetatowych ka-
noników już w tym roku niema.

Do stron. 126. Litewski i polski język używany był w koś-
ciele na Litwie 'od zaprowadzenia wiary katolickiej w kazaniach
i śpiewach, dla nauczania i rozwoju uczuć religijnych w sercach
ludu wiernego, który tu się składał z Litwinów, ojczyców i Pola-
ków coraz więcej napływających z pogranicza Litwy i z dalszych
prowincji i osiadających po miastach, dworach i zaściankach, które
się potem przekształciły w okolice szlacheckie, przeważnie na
wschodnich kresach Litwy, pustoszonych wojnami z Rusią, moro-
wem powietrzem i głodem. Tu się łączyli z pobratymczymi Rusi-
nami, jedni zachowali swą szlachecką odrębność i heroldję, drudzy
zleli się z masą tubylczą i wytworzyli typ ludu, który się nie na-
zwie, ani polakiem, ani białorusinem, a tylko „tutejszym" i uży-
wa w mowie codziennej języka t. z. „prostego", który jest miesza-
niną polskiego i ruskiego narzecza. Również i Litwini, jak świad-
czy Stryjkowski, naciskani przez krzyżaków z zachodu kolonizo-
wali się na Rusi, jak np. w słonimskim powiecie, i gdziekolwiek
osiedli w większej ilości, zachowali po dziś dzień w pożyciu do-
mowem swe obyczaje i język, dostosowywując się w pożyciu spo-
łecznem do swych sąsiadów i ucząc się od nich z konieczności
gwary miejscowej. Kościół katolicki w nauczaniu swem i w mo-
dłach i śpiewach ludowych codziennych, zastosowując się do rozu-
mienia ludu, pouczał Litwinów po litewsku, Polaków po polsku,
w parafjach mieszanych i po litewsku i po polsku. Już na początku
XVI stulecia na pierwszym synodzie djecezalnym, zalecono czytać
Ewangielje po litowsku i po polsku, gdyż przybywała liczba pola-
ków po dworach miejskich i osadach. To zalecenie dowodzi, że już
Ewangielja nie tylko była przetłumaczoną na litewski język, ale
były już książeczki, przepisane, czy może i drukowane, do użytku
kaznodziejów i bakałarzów. Nakaz tego synodu naśladowały inne sy-
nody; biskupi w listach pasterskich zalecali uświadamiać lud po
polsku i po litewsku, lub ogólnie wyrażając się, w języku ojczystym—lin-
gua vernacula. (Ob. str. 528). Kapituła, jak widzieliśmy, osuwała, by
do seminarjum wstępowali umiejący po litowsku. Gdy w połowie XVI
stulecia, na zalecenie synodu trydenckiego, ukazały się pierwsze
katechizmy i homilje polskie dla polaków. Daukssa v. Dama, ka-
non, zmudi,, wydał 1595 r. katechizm po litewsku ułożony, a w
r. 1599 Postylle. 8gt/rtm'd Konstanty, jnsmita, kaznodzieja litewski
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w Wilnie wydał pierwszą gramatykę litewską i słownik polsko-
łacińsko-litewski. Pracował od r. 1588 Jachowicz, jezuita v. Jach-
nowicz, założyciel bractwa św. Nikodema, obiegał wioski i cha-
łupy, każąc po litewsku na początku XVII wieku i wydał po litew-
sku Nauki Katechizmowe. (Ob. Encykl. Kość. t. VIII i encykl. Orgelbr.
Wilno t. XII). Bohusz Ksawery kanon. wil. pisał o Początkach na-
rodu i języka litewskiego 1806 r. Zostawił w rękopisie przekład
Georgik Wergiliusza po litewsku. Tak w ciągu trzech wieków, do
upadku Rzeczypospolitej nauczano Jud katolicki na Litwie. Historja
koronacji obrazu Trockiego wyświetla nam nie tylko zwyczaj, ale i wy-
kazuje osoby kaznodziejów przemawiających po litewsku. Nie brakło
też i tłumaczów dzieł religijnych i zbieraczy pieśni ludowych: 'Sta-
niewicsoioie Szymon i Emeryk spisywali pieśni ludowe na początku
zeszłego stulecia; Drozdotvski Antoni wydał w r. 1818 przetłuma-
czony po litewsku Krótki katechizm Bellarmina. NiezabitowsM Kajetan
wydał w r. 1823 i 1824 po litewsku Elementarz i kilka książek.
KossahowsM, kan. żmudź., wydał w roku 1832 Gramatykę języka
żmudzkiego. Sawićki Antoni wydał tłumaczenie po litewsku: O na-
śladowaniu Chrystusa i inne religijne dzieła. (Ob. Encyklopedja Or-
gelbranda).

Wskutek tego, jak na Żmujdzi, tak i w parafjach czysto litewskich
po kościołach stale używano litewskiego języka; a w mieszanych jednego
i drugiego. Na strychu święciańskiej plebanji udało się przed kil-
ku laty odnaleźć plikę kazań napisanych po litewsku, zupełnie w
dobrym stanie, ułożonych, jak widać z papieru i charakteru, około
r. 1850; wręczyłem to ówczesnemu dziekanowi święciańskiemu
ks. Janowi Burbie. Dla zadośćuczynienia potrzebom wiernych wy-
dawano w Wtlnie Rytuały z tekstem polskim i litewskim, póki cen-
zura świecka, usuwająca książki litewskie, nie wykreśliła w poło-
wie zeszłego stulecia i tekstu litewskiego z Rytuału; wydano wów-
czas ze względu na to Rytuał w Krakowie z tekstem litewskim
i nim posługiwali się kapłani, nie posiadający starych rytuałów.
Ten zakaz ze strony cenzury, brak porządku w zarządzie djecezją
i inne okoliczości w tyra czasie nadwerężyły dawny zwyczaj. Li-
twinów, śpiewających swe pieśni, słuchano w Wilnie z wielkiem
zainteresowaniem, po kościołach, w czasie pielgrzymki do Kalwaryi.
Dopiero biskupi Hryniewicki i Audziewicz bliżej się ich losem zajęli
i w czasie tych pielgrzymek zalecali kaznodziejom litwinom przemawiać
do nich po litewsku w kościele kalwaryjskim. Następcy jego Zwie-
rowicz i biskup Ropp w miarę możności starali się zadość uczy-
nić potrzebom i prośbom litwinów wileńskich. Więc biskup Zwio-
rowicz oddał na ich wyłączny użytek kościół św. Mikołaja w Wil-
nie, otworzył podwoje katedry dla odprawienia w roku jubileu-
szowym trzydniowego nabożeństwa po litewsku; wizytując parafje
litewskie, gdy sam nie posiadał tego języka, zalecał przemawiać
do ludu po litewsku kapłanom litwinom; sam pozdrawiał lud na-
uczywszy się: „Tegul bus pagarbintas Jezus Chrystus"! Biskup Ropp
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,sam przemawiał po litewsku; dla uświadomienia przyszłych kapła-
nów wprowadził wykład języka litewskiego do seminarjum; wy-
kład ten za rządów prałata Michalkiewicza stal się obowiązkowym
dla wszystkich kleryków; za jego też rządów wprowadzono nauki
po litewsku do kościoła katedralnego i kilku parafjalnych w Wil-
nie, zaprowadzono normę proporcjonalną nabożeństwa dodatkowego
w parafjach mieszanych; spisano Litwinów w Wilnie, których się
zapisało około 3000 osób; przeprowadzono spisy po parafjach mie-
szanych. Z ostatniego spisu jednodniowego w państwie Rosyjskiem
1897 roku wypada, że litwinów w djocezji wileńskiej, w dzisiej-
szych granicach jest 282, 086.—Wasilewski. Litwa i Białoruś. Kra-
ków (1912 rok).

Co do Rusinów, którzy przyjęli obrządek rzymski, ci złączyw-
szy się z polakami, w kościele od wieków uczyli się pacierza, słu-
chali nauk i śpiewali pieśni po polsku, o ile że dawny polski ję-
zyk mało się różnił od rusiriskiego i tak w ciągu wieków ułożyli
się do nabożeństwa po polsku, że zabiegi w drugiej połowie ze-
szłego stulecia i inicjatorów wprowadzenia rosyjskiego języka do
kościołów katolickich, pomimo poparcia ze strony władzy świeckiej
i agitacji kilku prałatów z rządzącym djecezją na czele i księży,
spełzły na niczem. Lud się oparł, stojąc w obronie swych odwiecz-
nych modłów i pieśni; ogólny głos kapłanów i zwierzchników koś-
cioła orzekł, iż te zabiegi nie zgadzają się z duchem Kościoła,
który nie zwykł narzucać ludowi języka, ani z potrzebą tego ludu,
dla którego język rosyjski był w kościolnem nabożeństwie, i w pa-
cierzach mało zrozumiałym; i nie mógł zastąpić polskiego, wieka-
mi dostosowanego do wiary i nabożeństwa katolickiego. Działal-
ność księży, usiłujących wprowadzić język rosyjski do nabożeństwa
w kościołach, opisana jest w pamiętnikach ks. Sęczykowskiego,
które wydał jener. Żyrkiowicz p. t. Изъ за русскаго языка;
w 2 tomach druk. w Wilnie, w drukarni: Русскаго Почина w
r. 1911. (Cf. Civilta Catolica z d. 15 czerwca 1912 r). Na rdzen-
nej Białorusi, w Witebszczyznie używano i języka białoruskiego,
mówiono nauki i śpiewano pieśni; alo usunięto ten język, a rozpo-
rządzenia władzy cywilnej po roku 1840, by nie przyciągać do
kościołów katolickich byłych unitów, i zalecono zastąpić polskim.

Śpiewy religijne polskie zebrane w kantyczkach i książkach
do nabożeńswa, szczególnie w „Służbie Bożej", ułożonej przez ks.
Szymona Kozłowskiego, późniejszego metropolitę mohyl.; melodję
ich w nutach wydał kompozytor Grimm i nauczyciel śpiewu chó-
ralnego przy seminarjum wileń. Wszystkie zaś śpiewy kościelne
po łacinie, i wiele' piośni polskich, śpiewanych w djeceąji wileń-
skiej i w kościele katedralnym wydał ks. Aleksander Wasakiewicz
vice-kustoss! katedralny i nauczyciel śpiewu kościelnego o seminar-
jum wilert., p. t. Directorium Cantus Chorelis, seu Cantionale ec-
clesiasticum adauctum... Vilnao 1899—1902. Litwini posiadają tak-
że wiele pieśni religijnych, już oryginalnie ułożonych, jak: „Pul-
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kiem ant kialu", już tłumaczonych polskich i łacińskich hymnów
i śpiewów. Najwięcej rozpowszechnionym jest: Auksą Altorius
(Złoty Ołtarzyk).

Do stron. 143. Biskup Zienkowicz wydał w roku 1741 dnia
20 października^list pasterski z powodu klęsk i zamieszek w kraju
i w całej Europie, nawołując wiernych do postów w środy, piątki
i soboty przez 2 tygodnie, do spowiedzi i udzielania jałmużny,
powstrzymania się od zabaw, zbytkowania i pijatyk, do odmawia-
nia w niedziele^i święta litanji i śpiewania suplikacji w języku
ludowym. Acta biskupie ks. 2 arch. kon.

Do stron. 148. List pasterski bishipa wileńs. KossaJcowsMego.
z r. 1799 dnia 6 marca, stanowi taksę opłaty za posługi para-
fjalne, w celu zapobieżenia wyzyskowi parafjan. Za świadectwo
z pieczęcią"; kościelną 2£złote, za ślub z zapowiedziami 20 złp. —
od parafjan majętnych; od mniej zaś majętnych za wydanie met-
ryki, lub świadectwa 1 złoty, za ślub 10 złp. Od włościan za za-
pisanie, lub'jwydanie metryki 4 grosze miedziane, za ślub 4 złote,
od uboższych 2 złp. Za podzwonne majętni płacą w mieście 4 złp.,
na wsi 1 złp.; za pogrzeb ze mszą św. i konduktem przy 6 świe-
cach 20 złp. — od majętnych; mniej majętni płacą połowę; ubo-
dzy — nic. Dochody takowe zalecono wpisywać do właściwej
księgi, wrazie'przekroczenia taksy, proboszczowie płacą karę po-
dwójną.

Do tejże stronicy. Jubileusz ogłoszony przez arcybiskupa
Siestrzenceivicza rozpoczął się w Wilnie 1 stycznia 1826 roku.
Już od 3 niedzieli adwentu głoszono z ambon przyszły jubileusz,
który się rozpoczął na nieszporach w dzień nowego roku. Porządek
obwieszczono następujący: „Dnia 1 stycznia o godzinie 1 południa
dzwony wszystkich kościołów, tak w mieście, jak i na przedmieś-
ciach dzwonieniem półgodzinnem zaczęcie Jubileuszu ogłaszać będą.
Na godzinę wtóra zejdą się wszystkie cechy do kościoła św. Ka-
zimierza... zgromadzą się także wszystkie zakony. Nakoniec wszy-
stkie duchowieństwo świeckie, ubiorą się wszyscy w aparaty sobie
właściwe, t. j . klerycy włożą komże, djakonowie i subdjakonowie
dalmatyki, kapłani ornaty, prałaci i kanonicy swoje togi, biskupi
stuły, kapy, infuły. Wszystkie aparaty mają być koloru czerwo-
nego". Tak ubrani ustawiają się w kościele w odpowiednim po-
rządku do procesji ze świecami zapalonemi; biskup odprawia ado-
rację i okadzenie Smi, poczein wziąwszy świecę zapaloną rozpo-
cznie: Veni creator; hymn ten śpiewa kler w ciągu procesji do koś-
cioła katedralnego. Idą naprzód cechy, zakony, magistrat, następ-
nie duchowieństwo świeckie, poprzedzone krzyżem okadzanym
przez kleryka, niesionym przez subdjakona, mającego obok dwu
akolitów z zapalonemi świecami. W końcu procbąji, pośrodku, ka-
płan w komży, stulę i kapie, którą podtrzymują za końce dwaj
kapłani w dalmatykach, niesie na wezgłowiu Bullę jubileusaową.
Biskap ss asystą idzie pod baldachimem, aa nim niosą insygnia. Po
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.przyjściu procesji do katedry, stają w szeregach, po obu stronach
przed kościołem cechy i zakony, subdjakon idzie z krzyżem do
drzwi kościelnych zamkniętych; następnie zbliża się biskup, uczy-
niwszy adorację krzyżowi, oddaje świecę, a wziąwszy pastorał,
w mitrze, uderza trzy razy we drzwi śpiewając: Aperite miki
portas etc. Po trzecim uderzeniu drzwi się odmykają, w mieście
dzwonią przez pół godziny, w katedrze po odczytaniu bulli. Po
otwarciu drzwi biskup śpiowa modlitwę Actiones nostras etc., po
której wesołym tonem duchowieństwo zaśpiewa psalm: Jubilate
Deo omnis terra etc. Poczem biskup wchodzi do kościoła, trzymając
w jednej ręce świecę zapaloną, w drugiej krzyż, przygotowany dla
niego. W czasie zajęcia miejsca właściwego przez biskupa, kapi-
tułę i duchowieństwo, przy ołtarzu, i wejścia ludu do kościoła, bulla
składa się na przygotowanym stole, gra kapela na przemiany ze
śpiewem: Beatus populus łuus, Domine, qui scit iubitalionem etc.
Poczem kapłan niosący bullę, po benedykcji, wziąwszy ją z rąk bis-
kupa, odczytuje na ambonie, której słuchają wszyscy stojąc, bis-
kup siedząc na tronie. „Kapella tymczasem kończyć będzie sym-
fonię: i pierwiej, niżeli zacznie się czytanie bulli, na trąbach głośno
się odezwie tonem takim, jakim jest zwyczaj ogłaszania jakiej rze-
czy trąbami; co też znowu uczyni, skoro się skończy czytanie bulli."
Potem nabożeństwo, nieszpory i suplikacje według rytuału.

Do nawiedzania wyznaczono kościoły: katedralny, św. Kazi-
mierza, św. Ducha i Bernardyński, dla których przepisano nabo-
żeństwo poranne coram Exposito, nauki katechizmowe według Ka-
techizmu'ŁSoboru Trydenck., oraz podręczników: Pouget'a, ks. Gro-
dzickiego, ks. Golańskiego i ks. Pohla; w niedziele i święta kaza-
nie; po południu o 2, nauki i Litanje o Imieniu Jezus a suplika-
cjami;'o 4, kazanie jubileuszowe, coram exposito Smo, suplikacje, Li-
tanja do Wszystkich Św. i psalm: Deus auribus nostris audivimus etc.,
podczas którego celebrujący kapłan z asystą leży krzyżem. W nie-
dziele i święta, przed kazaniem jubileuszowem, nieszpory. W so-
boty i niedziele w kościołach jubileuszowych, o 9 rano i o 2 po
południu,^katechizacja i bierzmowanie. Ten porządek wskazany dla
4 kościołów jubileuszowych, po tygodniu kolejno; dnia 31 stycznia
solenne zakończenie nieszporami i procesją z udziałem zakonników
w^katedrze. Przez cały styczeń zabroniono wystawienia w innych
kościołach miastowych, z wyjątkiem kościołów na przedmieściach;
wolno tylko było odprawić nabożeństwo cum expositione, jeśli przy-
padało święto kościelne, lub zakonne pierwszorzędne; kończyć jed-
nak należało przed rozpoczęciem kazania jubileuszowego w koś-
ciele jubileuszowym.

Treść kazań jubileuszowych w katedrze była następująca:
ke. Borowski, kaznodzieja uniwersytecki, wygłosił kazanie o Jubile-
usiu i warunkach dostąpienia odpustu; ks. Herburt o Grzechu
śmiertelnym; ks. Fijałkowski o grzechu nieczystości; ks. Skidełł
o Restytucji i w końcu ks. Platon Sosnowski, bazyljanin, o Poku-

66
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cie. W kościele św. Kazimierza: ks. Szawlowicz, misjonarz, o Pi-
jaństwie, ks. Józef Bohdanowicz, misjonarz, o Krzywoprzysięstwach,
ks. Kuźmicki, misjon., o Przekleństwach i złorzeczeniach; ks. Mar-
cin Czapski, misjonarz, o Przysiędze; ks. Jakób Gąsowski, misjo-
narz, o Małżeństwach i obowiązkach małżonków; ks. Dominik Czaj-
kowski, o Staraniu się o zbawienie duszy; ks. Zarzecki o przyjmo-
waniu komunii św. U św. Ducha: ks. Falkowski, przeor domini-
kanów, o Miłości nieprzyjaciół; ks. Sienkiewicz o Posądzaniu i ob-
raowie; ks. Falkowski o Zgorszeniu; ks. Majłowicz, dominikanin,
0 Powinnościach rodziców ku dzieciom i dzieci ku rodzicom; ks.
Falkowski o Podległości zwierzchności; ks. Aloizy Korzeniewski, do-
minik., o Małej liczbie wybranych; ks. Korzeniewski o Spowiedzi
1 zadośćuczynieniu. W kościele Bernardyńskim: ks. Jacek Marcin-
kiewicz, bernardyn o Zachowaniu przykazań Bożych; ks. Wiszniew-
ski, bernardyn, o Zachowaniu postów; ks. Antoni Butkiewicz, ber-
nardyn, o Zachowaniu świąt; ks. Antoni Rynkowski o Powinnoś-
ciach panów względem poddanych i sług i nawzajem; ks. Lucjan
Zarzecki, bernardyn, o Mszy św. i jej celu, znaczeniu i obowiązku
słuchania Mszy św.; tenże o Miłości Boga i bliźniego; ks. Marcin-
kiewicz o Słuchaniu Słowa Bożego. Zakończono jubileusz w katedrze
czterdziestogodzinnem nabożeństwem, od 28 do 31 stycz., w czasie
którego wypowiedzieli kazania:ks. profes. sem. djec. Żyszkowski o Pew-
ności wiary katolickiej; ks. kan. wileri. Atanazy Ihnatowicz o Złych
skutkach obojętności religijnej; ks. Anioł Dowgird o Niedowiarstwie
i obcowaniu z niedowiarkami, oraz czytaniu książek, powstających
na wiarę; ks. Borowski, kaznodzieja uniwers., o Wytrwałości do
końca. Nauki katechizmowe wykładali ks.ks. Gąsowski i Kuźmicki.

W djecezji rozpoczęto nabożeństwo jubileuszowe w lutym;
cały ten miesiąc był przeznaczony dla Kurlandji i powiatu zawi-
lojskiego; w marcu odbywano jubileusz w powiatach kobryńskim,
semigalskim i wołkowyskim; w kwietniu w powiecie trockim, osz-
miańskim i brasławskim; w maju w powiecie wileńskim i upic-
kim; w czerwcu w Słonimie i Kownie; w lipcu w Grodnie i No-
wogródku; w sierpniu w Brześciu; we wrześniu w powiecie brzes-
kim i lidzkim; w październiku, w powiecio grodzieńskim i wiłko-
mierskim; w listopadzie w powiecie kowieńskim i słonimskim;
w grudniu w powiecie prużariskim i nowogródzkim. Rozkład po-
szczególny nabożeństwa w tych kościołach pozostawiono dziekanom
i proboszczom z zaleceniem, by się stosowali do porządku przyję-
tego w Wilnie, z wyjątkiem procesji jubileuszowej. Nabożeństwa
dodatkowe, jak suplikacjo, litanje i psalmy, zalecono śpiewać w ję-
zyku ojczystym. Szczegóły to poczerpnęliśmy г książki jubileuszo-
woj wydanej 1825 roku w wileńskiej drukarni djecezalnej, p. t.
Introductio Universalis lubilaei etc; niżej tytuł polski: Zapowie-
dzenie Powszechnego jubileuszu, Lata Miłościwego 1825 etc. Mię-
dzy modlitwami spotykamy modlitwę: za Cesarza Konstantyna, ap-
robata duchowna datowana .'( listopada 1825 roku.
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Ostatni jubileusz wiekowy odbył się w roku 1901, od 28
czerwca do 28 grudnia, za biskupa Zwierowicza, z zachowaniem
zwykłych warunków jubileuszowych; uroczyście obchodzono po 3 dni
w każdym kościele kolejno w wileńskiej gubernji, zaczynając od
kościoła katedralnego: i w grodzieńskiej, zaczynając od kościołów
grodzieńskich. Do nawiedzania wyznaczono miejscowo kościoły;
gdzie był jeden kościół, 3 razy należało odwiedzić tenże kościół.
Procesji jubileuszowych nie było, gdyż te wogólo zakazane były;
nauki i katechezy mówili miejscowi księża.

Do stron. 152. List pasterski o kaznodziejstwie i nauczaniu
chrześcijariskiem, wydany przez biskupa Cywiriskiego d. 15 wrześ-
nia 1845 roku, podaje wiele praktycznych uwag o nauczaniu ludu,
szczególniej za pomocą nauk katechizmowych i następnie zaleca:

„1) Całkowicie odtąd poświęcić się po Kościołach mówieniu
budujących nauk duchownych; a ledwo niekiedy, w czasie ważniej-
szych uroczystości, mówić kazania, wybierając do tego zawsze Ka-
znodziejów więcej utalentowanych.

2) W naukach objaśniać najpierwiej dokładnie i zrozumiale
przeczytaną Ewanielią, trzymając się zawsze w wykładzie sensu
literalnego; i jeżeli ten wykład będzie krótki, wówczas z tejże
Ewanielii jedną, lub drugą prawdę, która do potrzeb ludu może
być stosowniejsza, czy to do wiary, czy obyczajów odnoszącą się,
opowiedzieć i wyłuszczyć obszerniej.

3) Z kolei wykładać: Pacierz zwyczajny, Pozdrowienie aniel-
skie, Skład Apostolski, Przykazania Boskie i Kościelne, Sakra-
mentą ŚŚ. i sposób ich przyjmowania, tudzież obrzędy Kościelne,
i nieodzownie każdemu potrzobne rozumienie ofiary Mszy Świętej.

4) W mówieniu nauk trzymać się najściślej Ewanielicznej
prostoty i jasności, co do stylu ich i układu; każdą rzecz przez
stosowne podobieństwa i przykłady objaśniać, aby nawet najsłab-
szy umysł pojął i zrozumiał nietylko rzecz samą, ale i jej zasto-
sowanie do codziennego postępowania i zachowania się. Przy na-
uczaniu zaś, które powinno się odbywać nie w innym języku, jak
tylko przez miejscowych Parafian używanym, pod żadnym pozorem
nie mieć na celu własnego interesu osobistego; nie przytaczać
przykładów i podobieństw bajecznych, niedorzecznych, śmiech albo
pogardę wzbudzających, a także wyrażeń gminnych, grubiańskich,
wstyd i uczciwość obrażających; ani też cytować historyków i fi-
lozofów pogańskich, lub też innych, chociażby wielkich u świata
ludzi; ale nauki Kościoła naszego rzeczywiście nie pojmujących,
albo toż jej nieprzychylnych. Przez prostotę bowiem, której się
trzymać powinni Kapłani w mówieniu nauk, rozumieć należy pro-
stotę szlachetną, z powagą i godnością połączoną, daleką wpraw-
dzie od górności i nieznośnej nadętości, od retoryssmu kunsztow-
nego i wyrażeń przenośnych; ale toż równio daleką i od sposobów
mówienia prostackich, grubych, od konceptów płaskich i żartobli-
wych, do niewczesnego śmiechu pobudzających. Wzory szlachetnej
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prostoty znajdzie każdy w Piśmie Św. i w wielu znakomitszych
naszych autorach i Kaznodziejach Złotoustych.

5) W nader wielu Kościołach zaniedbano najchwalebniejszego
zwyczaju odmawiania przez Kapłana z ludem, w dni niedzielne
i świąteczne, przed Prymaryą lub Summą, pacierzy i katechyzmu.
Lud zwłaszcza prosty od tego zaniedbania najwięcej ponosi szkody;
kaleczy bowiem, przekształca, lub dopuszcza się w nim niepotrzeb-
nych, a niekiedy i niedorzecznych dodatków, lub odmian, albo i
całkiem pacierza nie umie; a oprócz tego o prawdach wiary Św., do
zbawienia koniecznie potrzebnych i o tajemnicach przedniejszych,
mało co wie i rzadko słyszy, albo i nigdy. Skądże dziatki pro-
staczków i czeladka wiejska tego się nauczy, jeśli ich rodzice i
gospodarze nie będą słyszeli z ust Kapłana w kościele? Dla tego
to mocą świętego posłuszeństwa obowiązani Kapłani, w każdą nie-
dzielę całego roku i Święto, przed wielką Mszą pobożnie, głośno
i wyraźnie odmawiać z ludem w Kościele Modlitwę Pańską, Po-
zdrowienie Anielskie, Skład Apostolski, Przykazania Boskie i Koś-
cielne, siedem Sakramentów, tudzież akty wiary, nadziei i miłości;
a po tych, zacząwszy od pierwszej niedzieli Postu Wielkiego, aż
do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i od pierwszej niedzieli Ad-
wentu, aż do Bożego Narodzenia, mówić do ludu w Kościołach,
w ciągu najmniej trzech kwadransów, albo i całej godziny Kate-
chyzm przez pytania i odpowiedzi. To się przyłoży dzielnie do po-
żyteczniejszego dla ludu słuchania nauk zwyczajnie wykładanych,
a następnie do bogobojnego, chrześcijańskiego i uczciwego życia.
Przy gorliwej chęci wiernego służenia Kościołowi i ludowi, Kap-
łani potrafią tak czas urządzić, że go wystarczy na wszystko,
i całe nabożeństwo kończyć się będzie między godziną 12 a 1,
wyjąwszy dni pierwszych uroczystości, w których to może się prze-
dłużyć i do późniejszej nieco pory. Przy tem jeszcze . pożądaną
i pod wielu względami nader pożyteczną byłoby rzeczą, aby tenże
Katechyzm był wykładany i z południa w dni niedzielne i świą-
teczne, po nieszporach, zwłaszcza dla ludu prostego, z objaśnie-
niem nietylko prawd religijnych, ale i obowiązków każdego stanu
i powołania. Trudno wprawdzie ze wsi odległych lud do Nioszpo-
rów w Kościele zatrzymać; ale szczera chęć i gorliwość Kapłana
i tu wiele dokaże, i przyłoży się przynajmniej do tego, że z cza-
sem, choć bliżej mieszkający ludek, będzie wolał pójść do Kościoła
na naukę, a niżeli przepędzać czas ten na pijaństwie po karcz-
mach i na wynikających stąd rozpustach i swawoli".

Do stron. 156. Сапу — w tekście podano niecssytelnio: ca-
non, co można czytać i canow; takiem mianem z niemiecka nazy-
wano zlewki z metalu stopionego, lub sztabki, na które przeto-
pione zostało i obliczone srebro kaplicy św. Kazimierza. Ob. Koś-
ciół Zamkowy cz. I, str. 145 i cz. II, str. 314. Myśmy podali je
w 4 przypadku 1. m. canoe.
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Do str. 162. Biskup Brzostowski między punktami podanemi
kapitule dnia 22 maja 1693 r. na pierwszem miejscu kładzie po-
trzebę ogłoszenia 40 godzinnego nabożeństwa po całej djecezji: ad
implorandam divinam maiestatom pro rebus afflictis Ecclesiae
suae dioecesis. Acta t. 19 str. 354.

Do stron. 163. Oprócz wymienionych uroczystości biskup Jan
Kossakowski, 1806 roku 17 lutego, wprowadził w katedrze uroczyste
nieszpory niedzielne w Wielkim poście, naśladując zwyczaj włoski
i francuski, acta biskupie ks. 21. Majowe Nabożeństwo wprowadzono.
1884 roku przez biskupa Hryniewickiego, oraz Różańcowe za bis-
kupa Audziewicza 1891 roku; adoracyjne nabożeństwo codzienne
wieczorem i w Młodziankowe Niedziele, w czasie sumy, zaprowa-
dzone 1910 r. przez rządzącego djecezją protonotar. Michalkiewicza.

Do stron. 173. Kielmieje-Sołenniki, filja klasztoru Wszyst-
kich Świętych według wizyty z r. 1784; fund. Walentego Górec-
kiego, p. t. Niepokalanego Poczęcia, drewniana murem opasana.

Ponary, kaplica, p. t. Ukrzyżowanego Chrystusa, w dobrach
kapitulnych założona w XVIII wieku przez kapitułę; za biskupa Mas-
salskiego, 1783 r. wprowadzono tu stałe nabożeństwo w niedziele
i święta, odprawiane przez karmelitę od Wszystkich Świętych.
Odnowiona przez księżnę Gabryelową Ogiriską, powiększona przez
arcybiskupa Żylińskiego. Acta cap. t. 27, str. 469 i t. 30. Prze =
chadzki po Wilnie przez Jana ze Śliwina, str. 189.

Do stron. 170. W kościele św. Piotra i Pawła w Wilnie
obraz cudowny N. M. P. słynący cudami i bractwo tegoż imienia;
a takżo bractwo 5 ran P. Jezusa, założone przez miejscowych kan.
rogul. 1624 r.

Do str. 182. Kościoły kurlandzkie opisane w wizycie biskupa
Kossakowskiego 1800 г., mianowicie dekanaty: kuroriski i semigal-
ski. Arch, kons., ks. 34.

Do stron. 184. Wiadomości statystyczne. Liczbę wiernych
djecezji wileńskiej poraź pierwszy podano całkowicie w wia-
domościach z roku 1781—2; przytoczyliśmy ją w opisie szkół
parafjalnych przy każdej parafji. Po rozgraniczeniu djecezji
w roku 1796—7 liczba wiernych, według wykazu z roku 1804,
wynosiła 719,610; kościołów parafjalnych i filjalnych 301, w tej
liczbie 75 murowanych, reszta drewniane; po nowem zaś rozgra-
niczeniu djecezji w r. 1849, rubrycela podaje z r. I860 liczbę
wiernych na 808,441. Od roku 1864 do 1868 trwało masowe, ca-
łomi rodzinami, przyłączenio katolików do prawosławja, na zasa-
dzie pochodzenia ich od byłych unitów, lub też podpisów wydawa-
nych przez ojców rodziny; liczba jednak ogólna wiernych nie
zmniejszyła się, owszem zwiększyła się o 54,764 r„ jak to wskazuje
rubrycela г г. 186» podając ogólną liczbę na 922,617 os. Poszcse-
gólnie aaś roapatrując dekanaty, znajdujemy zmniejszoną liczbę ka-
tolików w dekanatach: wileńskim—w powiecie, Hdžkim, wołkowy-



— 526 —

skim, wilejskim, słonimskim, brzeskim, pruźańskim i kobryńskim.
Rubrycela z r. 1904 notuje liczbę wiernych na 1,387,138 osób.

Po Manifeście tolerancyjnym z dnia 17 kwietnia 1905 roku,
prawie wszystkie rodziny katolików przyłączonych wróciły do Koś-
cioła katolickiego. Z dawnych unitów względnie bardzo niewielu
przeszło do Kościoła katolickiego; ale natomiast pozostali prawo-
sławnymi, którzy weszli do rodzin prawosławnych przez małżeń-
stwa mieszane, lub pozostający na służbie urzędowej. Przyrost
w r. 1906 jest znaczny; wiadomości djecezalne podają w ogólnej
sumie za rok 1906 liczbę wiernych na 1,438,532 osoby. Liczba ta
nie jest ścisła, ale prawdopodobna; gdyż wogóle wiadomości te
nie odznaczają się matematyczną ścisłością. Według tych wiado-
mości liczba wiernych względnie się zmniejszyła za lata ostatnie
t. j . od r. 1906—10; co niektórzy tłómaczą wychodźtwem do Ame-
ryki i do miast fabrycznych w kraju wielu młodzieży i rodzin, któ-
rych wskutok nieobecności proboszczowie nie wpisują do spisów
parafjalnych. Zapewne robi to różnicę, ale wobec naturalnego przy-
rostu ludności, zmniejszenie się liczby wydaje nam się zależeć od
braku ścisłości w poszczególnych wykazach parafjalnych, w któ-
rych nieraz przez lat kilka figuruje ta sama liczba.

Pomimo to jednak uważaliśmy za stosowne podać niżej wy-
kaz wiernych w poszczególnych dekanatach i ogólną sumą według
rubryceli i wiadomości djecezalnych z lat, w które podano wiado-
mości i wydane zostały rubrycele.

Dekanaty 1860 1869

Wileński w mieście
„ za miastem
„ w powiecie

Giedrojcki
Trocki
Merecki
Oszmiański
Wiszniewski
Święciański
Świrski
Lidzki
Raduński
Wilejeki
Nadwilejski
Dziśnieński
Grodzieński
Woikowyski
Slonimski
Prużański
Kobryński
Brzeski
Białostocki

30,054
22,599
41,518
42,518
50,868
58,011
31,428
48,223
51,009
36,622
39,805
47,640
27,891
28,576
49,067
29,877
42,455
22,443

9,624
5,826
9,139

51,287

35,628
26,895
37,588
46,568
56,341
63,097
36,421
51,477
63,324
38,164
38,834
49,487
26,182
30,662
52,087
34,290
32,678
20,743

8,849
5,334
7,778

61,540

1904

94,984
34,263
53,090
60,070
83,465
91,567
50,301
89,212
91,556
51,102
63,265
81,809
32,042
41,351
65,699
53,741
53,164
25,803
10,949
7,269

14,155
99,819

,1906

103,335
34,576
52,894
61,085 .
79,595
88,267
58,115
87,040
92,412
48,309
65,139
84,152
34,151
42,871
69,853
66,820a)
66,282
30,745
11,759
7,895

13,720
100,849

1910

90,773
48,301
52,696
58,871
84,657
70,359
61,132
82,574
85,719
47,421
68,278
75,325
33,390
41,852
62,000
57,476
58,874
30,377
12,069
8 022

14,212
100,643

Do przeniesienia.
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Z przeniesienia.
Bieleki 42,145 44,030 62,451 66,956 65 279
Sokolski 49,816 54,620 76,011 77,369 73,759

868,441 922,617 1,388,038 1,438,532 1,415,051
(1,387,138) (1,446,189) (1,384,059)

Do stron. 222. Kościoły grodzieńskie wizytował w r. 1805
w sierpniu biskup Kossakowski. Stan ich opisuje w ten sposób.
Kościół parafjalny w Grodnie, niegdyś po-jezuicki; zastępca pro-
boszcza ks. Francesson znacznym nakładem naprawił mieszkanie
plebańskie. Kościół i klasztor ks. Dominikanów. Utrzymują tu z po-
wszechną zaletą powierzone im, za moim staraniem, od lat kilku
szkoły o sześciu klassach. Ale najwięcej czyni zaszczytu i sławy
klasztorowi temu i dawniejszemu jego przeorowi ks. Siwickiemu,
zebrana przez niego i dotąd nowemi dziełami pomnażana, bibljo-
teka. Zbiór jej ksiąg dawnych i teraźniejszych daje jej dziś pierw-
szeństwo między wszystkiemi księgarniami w Litwie będącemi.
Obok niej jest Gabinet fizyczny, w którym rozmaite narzędzia fi-
ayczne, monety i medale stare i nowe są umieszczone. Do zbio-
rów tych najpożyteczniejszych radbym czemkolwiek przyłożyć się.

Kościół i klasztor pp. brygidek. Po wysłuchaniu każdej zosob-
na dolegliwości i żalów, zaleciłem pilniejsze pełnienie ustaw za-
konnych, mianowicie tyczących się wspólnej miłości i zgody, po-
lepszenia gospodarstwa, wygody i ochędóstwa w jedzeniu i wię-
kszą, niż dotąd, czułość około wychowania 12 ubogich panienek
szlacheckich. Umieszczenie przezemnie od lat kilku w bogatym tu-
tejszym klasztorze 12 nędznych sierotek, z zaleceniem, aby przy-
zwoicie utrzymywane i wychowane były, poczytane dotąd było od
pp. brygidek za najuciążliwszy narzut, z powołaniem ich niezgod-
ny. Z prawdziwą pociechą odprawiłem wizytę kościoła i klasztoru
ks. Bernardynów, gdzie i kościół, zakrystję i klasztor w przyzwo-
itym porządku, i zakonników przykładnie, w zgodzie i jedności
pełniących ich ustawy, znalazłem.

Kościół i klasztor ks. Franciszkanów za Niemnem. Po odesz-
łym ich funduszu w kraj pruski, ledwie trzech zakonników wyży-
wić się tam może; a w tak małej liczbie, ani zakonnej karności,
ani klauzury przyzwoicie utrzymać nie można. Kościół i klasztor
ks. Karmelitów. Klasztor w znacznej części reparowany. Kościół
i klasztor pp. bernardynek. Klasztor jest ten raczej szpitalem;
kilka starych i niedołężnych zakonnic; z przyczyny ubóstwa i nie-
wygody, od lat kilku, żadna do nich nie przybyła zakonnica.

ł) Zmniejszenie eie. liczby wiernych w dekanacie miejskim tłumaczy
zełoienie i wakrteassenie kilku parafji po zs miastem, jak: Nową Wilejka,
Rudoffllna i inne, do których odessli par&fjanie wileńskich kościołów.

s) W rubryceli podano 71,820.
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Odwiedziłem szpitale oo. bonifratrów i miejski. Pierwszy choć
przy szczupłym dochodzie dosyć porządnie jest utrzymany. Zna-
lazłem w nim 10 chorych, między niemi kapitana niegdyś wojsk
polskich, Umińskiego. Drugi szpital, do którego pospolicie są od-
dawani zaraźliwą chorobę cierpiący, dawniej przez plebana, dziś
przez miasto utrzymywany, ani domu i przyzwoitego opatrzenia
nie ma. Przełożyłem JW. Gubernatorowi, żeby z tych dwóch jeden
szpital porządny był ustanowiony. Tegoż dnia, 24 sierpnia, odwie-
dziłem cmentarz parafjalny, niedawno założony i obszerny, a już
cały grobowcami okryty, między innemi nadgrobek panny Toka-
rzewskiej, która z rozpaczy w roku 22 życia własną zabiła się
ręką, okropny koniec gwałtownej namiętności przypomina... Acta
biskupie JS6 21. Arch. kons.

Do stron. 229. Swisłocz. Kościół parafjalny, uposażony
1666 r. przez Hieronima Kirszensztejna Kryszpina podskarb. lit.
nadaniem: 10,000 złp. na dobrach Świsłockich na 9'/j procentu,
z którego pleban pobierał rocznie 600 złp., a bakałarz i orga-
nista po 100 złp.; na poprawę kościoła po 50 złp.: wolnego mie-
wa, 10 sążni drew, 9 Уз placów; 3 włók gruntu na organistę, ba-
Icalarza i zakrystjana, plebanowi łąki w Hryćkach 18 mórg. 1750
roku Teresa Kryszpinówna, kasztelanka trocka, legowała na 3 msze
co tydzień 10,000 złp. a na kapellę 100 złp. — A. B. 1800 r.
3 grudnia, ks. J^ 18.

Do str. 231. Pieski, v. Piaski. Fundacja Oskierków i Jerzego
Tyzenhauzą wojew. nowogr., który nadał folw. Tury w powiecie wołko-
wyskim, od maj. Białławicz odłączony, 6 poddanych, 6 włók gruntu,
łąkę Podhaje. Teresa z Tyzenhauzów Oskierczyna, refer, lit., zapisała
10,000 złp. Nadania te potwierdził i uprawnił kanonik wileński
Ignacy Oskierko w r. 1772 i 1773, w czasie działu z bratem swo-
im Ludwikiem, jener. woj. lit. Pierwotnie byli tu dominikanie,
lecz „zdezelowawszy kościół Pieskowski Klasztor у Folwark, bez
żadney słuszney przyczyny z Piesek wyiechali". Od r. 1782 poru-
czono ten fundusz i kościół, p. t. Wszystkich Świętych, napra-
wiony przez kanonika Oskierkę, księżom świeckim; po uregulowa-
niu funduszów w roku 1801, za zgodą biskupa wileńskiego Jana
Kossakowskiego, kościół został zaliczony do parafjalnych A. B. 1. с

Do stron. 233. Łosiriski, powinno być Łosokiński; potem na-
zywany Pierszajskim. Dzieje Dobroczyn. R. I, str. 375.

Do sir. 246. Mielnik. W r. 1912 założono fundamenty pod
nowy kościół.

Do str. 262. W roku 1763 dnia 30 września, Kapucyni roz-
poczęli starania przed kapitułą o pozwolenie im na osiodlonio się
w Wilnie i w Derewie (Darewie?), powiadając, iż mają dobrodzie-
jów, którzy im zapewniają fundusz. Kapituła poruczyła tę sprawę
sufraganowi i kanonikowi Karpiowi. W następnym roku prokura-
tor jeneralny prowincji polskiej o. Kazimierz prosił^kapitułę o po-
parcie ich sprawy, gdyż niektóre zakony przeciwne^są osiodleniu
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ich na Litwie; kapituła przyrzekła. Dnia 5 października tegoż roku
dał# od siebie świadectwo kapucynowi do Rzymu, iż zarzuty czy-
nione kapucynom przez inne zakony są niesłuszne. Więcej już
o nich wzmianek nie spotkaliśmy. Acta cap. t. 28.

Do stron. 290. Olszany. Wizyta z roku 1782 podaje, że szkoły
niema. Wizytator powiada: „że pomimo największą usilnośó ks. Gwar-
dyana holszańskiego у naygorliwsze z ambon zalecenie, aby pro-
stota swych synów oddawała do szkoły parafialnej, Panowie dzie-
dziczni w tym jeszcze tak grubym zostaią uprzedzeniu, które ta-
rauie wolność poddaństwa Edukacyi, aby ta część narodu, równie
szacowna, zostaiąc bez oświecenia, okropnemu tylko ulegając de-
spotyzmowi, więcey wyroki у rozkazy Panów Ziemskich, a razem
swoią niewolę, aniżeli prawidła ludzkości у Religii, znali i szano-
wali; takowe Panów naszych, ledwie ieszcze nie Barbarzyńskie,
przeświadczenia, wtenczas chyba ustaną; kiedy Naywyższa kraiem
rządząca Zwierzchność Edukacją chłopskich Dzieci w rzędzie praw
narodowych umieści, a na sprzeciwiających się, równie jai na
Gwałcicielom, położy Tcary". Arch. kons. str. 343. Piszemy wszędzie
Olszany a nie Holszany; bo biskup wileński Paweł Olszański, wła-
snoręcznym podpisem to stwierdza, podpisując się: Dux Olszanien-
sis. Ob. Rocznik T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie. T. I, str. 147.
Wilno 1908 r. u Zawadzkiego.

O seminarjum djecezjalnem.

Do stron. 324. W roku 1789 administracja djecezjalna wydała
następujący regulamin dla seminarjum.

Porządek nauk: Poniedziałek, Srzoda i Piątek, o trzech kwa-
dransach na 8, przechodzi się język francuzki; o 9, przez półtory
godziny teologia moralna; o tejże godzinie dla młodszych alumnów
Historja powszechna w akademii; o kwadransie po U obiad, potem
konwersacya. 0 godzinie 1, przez 3 kwadranse, praktyka śpiewania,
albo ceremonii kościelnych. O pół do 3, przez półtory godziny, Te-
ologia dogmatyczna; o tejże godzinie dla młodszych alumnów —
lekcya dla nich wyznaczona. 0 pół do 5 dla wszystkich, przez go-
dzinę, Lekcya Pisma św. Reszta czasu obrócona będzie na przygo-
towanie się na jutrzejsze lekcje, a zostającym in sacris na odmó-
wienie officli divini. O pół do 7, wieczerza, po której konwersacja,
a potem ekzamen. W dniu ścisłych postów obiad kwadransem póś-
niej; reszta jak w inne dni. Wtorek, Czwartek, Sobota: o 8 kwa-
dransach na 8, praez godzinę język francuzki; o 9 we Wtorek
i Sobotę, przez półtorej godziny Teologia moralna, we czwartek
Teologia dogmatyczna. O tejże godzinie dla młodszych alumnów,
przez półtorej godziny we wtorek i czwartek lekcja dla nich wy-
znacsona; w sobotę aimą rysunki; latem aaś lekcja dla nich na-

67
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znaczona. Wpół do 11 niektórzy ochoczy i sposobni alumni mogą
być posyłani do akademii, na Prawo Natury, polityczne etc. Po
południu we Wtorek i Czwartek rekreacja. W sobotę po południu
zimą, o kwadrans na 4, przez półtory godziny, teologja dogmatyczna;
latem o pół do 2, przez półtory godziny Teologia dogmatyczna.
Dla młodszych alumnów zimą o kwadrans na 4, przez półtory go-
dziny, lekcja dla nich naznaczona; latem o wpół do 2, przez pół-
tory godziny, rysunki. O godzinie 5 spowiedź. W niedzielę po nie-
szporach Gieografja dla wszystkich i potem Sfera (obiegu planet).

Sposób dawania nauk. Pierwszy Professor. Profesor Teo-
logii Dogmatycznej zacznie tę naukę od traktatu o prawdziwej
Religii, poda sposób konwinkowania Ateuszów у innych niedowiar-
ków; przydzie potym traktaty de locis Theologicis, nakoniec de Deo,
de Trinitate, de Incarnatione, de Gratia, de Sacramentis, ile o nich
Dogmatycznie mówić należy, przyłączając wszędzie Historyą Koś-
cielną o początku, progressie, Religii chrześciańskiey, o błędach
kacerskich, Oycach Świętych y Conciliach, też błędy zbiiaiących
i one potępiających, Lekcye Jego będą na podobieństwie konfe-
rencyi nauczycielskich у respekt ku Tajemnicom Wiary inspiru-
iących, z uchyleniem wszelkich niepotrzebnych, a tym bardziej płon-
nych scholasterji; z nauczeniem gruntownym: co iest niezawodnym
Artykułem Wiary, co pobożnym tylko mniemaniem, które mniema-
nia respektowane, które wzgardzone być maią. Przestrzeże Ucz-
niów swoich, ażeby Lekcy i Jego zbiór sobie robili, podając Im wzór
tego; a potym każdemu z nich naznaczy wcześnie napisanie Oy-
czystym Językiem katechizmu mniejszego, to iest, przez pytania
у odpowiedzi, у katechizmu większego, to iest, nauki dogmatycz-
ne, nakształt, mowy czyli Dyssertacyi o iakim artykule Wiary.
Mowy takowe dogmatyczne wykładaiące Artykuły Wiary, przyda-
wszy do nich przystosowane Moralizacye, służyć mogą za Kazania
na święta Uroczyste Przednieyszych Tajemnic; a iako to: na Boże
Narodzenie, na trzy Króle, na Zwiastowanie, na Wielkanoc, na
Wniebowstąpienie na Zielone Świątki, na Świętą Tróycę, na Boże
Ciało.

Napisane te od Uczniów Katechizmy większe y mnieysze za-
bawiać będą Lekcye Miesiąca czerwca. Każdy w szkole Katechizm
swóy czytać będzie, wszyscy z attencyą słuchać go, у gdzie po-
trzeba, do poprawy onego pomagać będą. Professor dokończy zu-
pełney poprawy, a skoro go za dostateczny osądzi, wszystkim ucz-
niom przepisać go każe: a tak każdy w przeciągu nauk swoich
zbierze dobrą Prowizyą takowych Katechizmów, którycłi na Para-
fii używać będzie. Może wprawdzie zdarzyć się, że więksaa część
z tych Kompozycyi odrzucona będzie, iako niezdatna nawet do po-
prawy, przecioż zawsze iakażkolwiek liczba onych zostanie, a za-
tym jakąkolwiek uformuie prowizyą. Przy końcu Miesiąca na dwóch,
lub trzech, Lekcyach praktyka Katechizmu mnieyszego ukazana bą-
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dzie; a Katechizmy większe, iuź poprawione, w Refektarzu dekla-
mowane będą.

Tenże sam Professor, skończywszy Dogmatykę, Jus Canoni-
cum traktować będzie, to tylko wybrawszy z niego, co w nim jest
osobliwego, czyli właściwego, nie tykaiąc tego, o czym traktuie się
w Teologii moralney. Przyda wiadomość Historyczną o wprowa-
dzeniu Religii chrześcijańskiej do Polski у Litwy, o Institucyi Bis-
kupstwa, o porządku Hierarchij Duchowney w Kraju naszym, o Sy-
nodach Prowincyalnych у Diecezalnych Wileńskich. , Essencyalną
częścią nauki Juris Canonici, będzie Processus Judiciarius Pori Ec-
clesiastici, który praktycznie dawany będzie; a po skończeniu onego
Uczniowie zdatnieysi na sądy Konsystorskie dla przysłuchania się
posyłani będą. — Przeciąg Teologii Dogmatyczney z Prawem Koś-
cielnym będzie na cztery lata.

Drugi Professor. Professor Teologii Moralney naukę swoię
porządkiem od Teologów używanym traktować będzie, pomniąc
iednak, że Teologia moralna, iest zbieraniną Prawa przyrodzonego,
Boskiego, Kościelnego у Cywilnego; lekcye zatym swoie z samych
zrźódeł czerpać będzie dla gruntownego prawa wyłożenia у znie-
sienia tey ciemnoty у niedokładności, którą Scholasterya w wykła-
daniu onych wprowadziła. W traktacie de Legibus poda dokładną
wiadomość Prawa Przyrodzonego, Prawa Politycznego, Ekonomiki
Polityczney, Prawa Narodów; nakoniec Prawa Narodowego, częścią
w tymże Traktacie, częścią w innych stosownych Traktatach. W cią-
gu lekcyi swoich Historyą Kościelną, łączyć będzie, gdzie tego po-
trzeba, iako to, w materyach Praw, karności obrządków Kościelnych.
W traktatach o Sakramentach obrządki wszystkie dokładnie wy-
łoży, tak do Sakramentów у ofiary należące, iako i inne wszystkie
w Kościele używane. Lekcye Jego takoż podobieństwo mieć będą
do Konferencyi nauczających, у oraz ku cnocie zapalaiąeych, a od
występku odrażaiących. Zaleci takoż Uczniom swoim robienie zbioru
lekcyi swoich. Wcześnie każdemu wyznaczy materye, których iuż
znajomość mieć będzie z poprzedzających materyi tych lekcyi na
zrobienie iednego Kazania moralnego y iednego Katechizmu mo-
ralnego przez pytania у odpowiedzi. Materye Kazań przystosowane
będą do Ewangelii Niedzielnych, mogą być dla kilku wyznaczone
panegiryczno moralne na Święta. Skomponowane od Uczniów Kaza-
nia у Katechizmy, takoż Lekcye Miesiąca Czerwca zabawiać będą
sposobem, jako się wyźey o Katechizmach większych y mnieyszych
opisało; a tym sposobem każdy z Uczniów zbierze prowizyą Ka-
B*ri у Katechizmów, których na Parafii używać będzie. Przy na-
znaczeniu Materyi na Kazania, Professor wytłómaczy porządek,
którym się robi Kazanie; przy poprawieniu zaś tychże Kazań na
lekcyach szkolnych w Czerwcu, nadewszystko da baciność, ażeby
Uczniowie w Kazaniach swoich we wszelkich materyach iasno się
tłómaczyć, awiązek w myślach ciągle utrzymywać, у porządek
ścisły w tychże myślach zachowywać dobrze się nauczyli у nawy-
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kli. Kazania iuż poprawione w Refektarzu deklamowane będą. —•
Przeciąg Teologii Moralney takoż na cztery lata.

Trzeci Professor. Oprócz krótkiey y generalney wiadomości
Pisma Ś-go, którey nabędą Uczniowie z lekcyi Teologii Dogma-
tyczney; potrzeba iest, ażeby, tak mówiąc, z Pismem Świętym się
spoufalili у trudności w rozumieniu Jego nie doznawali. Całey Bi-
blii tłomaczenie długich by lat potrzebowało; przynaymniey zatym
Nowego Testamentu у Psalmów ten Trzeci Professor tłomaczenie
literalne dawać będzie, przydając czasem z dyskrecyą у inne sensa.
Nadewszystko starać się będzie, ażeby wszelkie forsowane nakrę-
cania Pisma Ś-go Uczniom swoim ohydził у od używania płochego
Textow jego onych odraził, a dobrego onychże applikowania na-
uczył.

Czwarty Professor dla młodszych Alumnów Lekcye rdawać
będzie naprzód Ięzyka Łacińskiego, to iest: alumni potrzebujący
tego za pomocą lego douczać się będą Łaciny tyle, ażeby książki
Łacińskie czytaiąc one rozumieć mogli. Potym uczyć będzie Logiki,
Matematyki elementarney, Praktyki Geometryi, Rysunków, krótkich
Elementów Fizyki; wszystkich tych Nauk wyuczy, iedna po drugiey,
w przeciągu dwóch lat. Tenże sam Professor lekcye Geografii у
Sfery w Niedziele, dla wszystkich dawać będzie. — Administracya
Sakramentów, Praktyka Śpiewania y Cereraonij Kościelnych na
exercicia między Professorów podzielone będą. Regens Seminarii
wszystkiego dopilnuie, Konsulty z Profesorami składać będzie.
Oprócz tego zostaiącym in Sacris ordinibus Rubryki Brewiarza
у Mszału wykładać, у Konferencye z niemi zawieraiące instrukcye
o zachowaniu się w dalszym życiu, po skończonym Seminaryum,
czasów sobie upatrzonych odprawować będzie.

Nabożeństwo Alumnów. Rekollekcye pięciodniowe corocznie
na początku szkolnego Roku — Medytacya codzienna z rana przez
pół godziny. Examina codzienne portykularne przed obiadem у wie-
czerzą, у generalny po rekreacyi wieczorney. Słuchanie mszy Świę-
tey codzienne. Przystępowanie do Sakramentów każdego tygo-
dnia у w Święta Uroczyste. Konferencye Duchowne każdey czwar-
tey Niedzieli przez Dyrektora. Exorty Duchowne w każde inne
Niedziele przez innych Professorów koleyno.

Katechizmy у кагата Alumnów. W kościele Ś. Ignacego,
dla Czeladzi domowey, у w Szpitalu Ś. Rocha, dla chorych, Kate-
chizmy w każdą Niedzielę, o godzinie drugiey po południu—W Nie-
dziele Adwentowe у wielkiego Postu Kazania w Kościele W.W. P.P.
Wizytek, po południu. Do innych też Kościołów, kiedy zaydzie Re-
kwizycya, na kazania zdatnioysi naznaczani będą. Kazania у Kate-
chizmy od Professora, na to wyznaczanego, przeyrzano у poprawiane
będą. Kazania pierwey w Refektarzu Domowym, toż dopiero w Koś-
ciele wyznaczonym mówione będą.

Examina Szkolne Prywatne у Publiczne Alumnów. Examina
Szkolne prywatne odprawiać się bqdą w obocności Regensa у wszy-
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sįkich Professorów z lekcyi Professorskich koleyno, począwszy od
Grudnia aż do Maja, dwa razy każdego Miesiąca; w przeciągu
zatym tych sześciu Miesięcy wypadnie troie Examinow z każdey
Lekcyi, wszystkich zaś Examinow dwanaście. Examina Szkolne
publiczne odprawią się w obecności I.W.W. Prałatów у innych
Gości. Dwoie takich będzie Examinow: ieden z lekcyi Teologii Do-
gmatyczney у razem z Lekcyi Pisma Ś-go. Drugi z Teologii mo-
ralney i razem z Logiki, lub Matematyki, lub z Elementów Fizyki,
albo z Geografii i Sfery. Examina publiczne odprawią się między
dniem dwunastym у dwudziestym Lipca. Punktą Examinu publicz-
nego drukowane będą kosztem Kassy Seminarii.

Wspomożenie Zdrowia. Dla zdrowia, tak Professorów, iako
у Alumnów w izbie, wyznaczoney na Lekcye Szkolne, у konwersa-
cyi, w zimie ogień na kominku palić się będzie. W Lecie, począwszy od
dnia 15 Maja, w poniedziałki, srzody у piątki, ieźeli w te dni Święto
iakie Uroczyste, lub wigilia do niego nie przypadnie, na rekreacyą
powieczorną wychodzić mogą Alumni z Professorem za miasto, у
tych dni wieczerza kwadransem późniey odprawić się może. W dni
rekreacyi, tak w zimie, iak w lecie, kiedy zdawać się Dyrektorowi bę-
dzie, na przechadzki przed wieczerzą wychodzić mogą.

Czytanie do Stołu. Podczas obiadu у wieczerzy czytane będą:
Historya Kościelna, Historya Narodowa, Kazania Skargi у innych
zaleconych Kaznodziejów, czasami też Książki duchowne, dobrym gu-
stem wybrane.

Początek Szkoły у Wakacyi. Początek Szkół A primis octobris, po
zakończonych w Katedrze Anniwersarzach. Początek Wakacyi
20 Julij. Od pierwszego Dnia m-ca Iulij, do dnia 12 tegoż m-cą
Professorowie repetycyą Lekcyi swoich bawić się będą dla przy-
gotowania Uczniów do Examinu publicznego.

Konsulty. Konsulty Regensa z Professorami ordynaryine,
nayprzód przy zaczęciu Szkolnego Roku, potym począwszy od Gru-
dnia, aż do Maia każdego miesiąca, po odprawianych dwóch exami-
nach szkolnych prywatnych, a potym na końcu szkolnego roku skła-
dane będą: Extraordynaryine zaś, kiedy potrzeba ich wyciągać bę-
dzie. Akta Konsultów zapisywane będą. Materyą Konsultów będzie
wszystko to, co należy do wytworności w pełnieniu powinności, tak
Professorów, iako у Alumnów, do utrzymywania zatym dobrey Edu-
kacyi, a nawet oney polepszenia; uczciwość obyczaiów, pilność
w naukach, albo przywary, opieszałość Alumnów obserwowano
У roztrząsane będą. Na ostatniey Konsulcie Judicia o wszystkich
Alumnach, dla podania Zwierzchności, spisane będą.

Konwersacye Alumnów. Na Konwersacyach Alumnów, po obie-
dzie у wieczerzy, zawsze ieden z Professorów koleyno prezydować
będsste щ osobliwszą na to attencyą, ażeby w obcowaniu y Kon-
wersacyi Alumnów wssselka praystoyność, słodka ludzkość, y pole-
rowna grsseossnośe" zachowana była. Żadnemu Alumnowi wyjść bez
kary nie powinno absentowanie sit; od tych Konwersacyi.
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Kary y ExTcluzya. Mnieysze pokuty za przewinienia Alum-
nów Dyrektor, za wiadomością Regensa, naznaczać będzie: znacz-
nieysze, a osobliwie pokuta nazwana świeżego powietrza, to jest
odłączenie od innych społeczności у dni kilka o chlebie tylko у wo-
dzie przepędzenie,, za konsultą Professorów и Regensem decydowano
będą. Exkluzya a Seminario za Konsultą Regensa z Professorami
y decyzyą Zwierzchności Diecezalney determinowana będzie. Exklu-
zya iedna, lub więcey, podług natury występku, poprzedzi pogróżka.

Dalsze Ustawy, 1. Uwiadamia wcześnie Zwierzchność Diece-
zalna wszystkich do Seminaryum przyiętych y na potym przyiąć
się maiących, że każdy, o którego małey zdatności do Nauki, albo
niedobrych obyczaiach po upłynionym Roku W. Im. X. Regens Se-
minarii da zaświadczenie, nieomylnie z Seminarium oddalonym zo-
stanie у do opłaty za stół 300 złp. obowiązany będzie.

2-do Stanowi Administracya, ażeby, wedle chwalebnego w
wielu Diecezyach zwyczaiu, Alumnowie, przed Święceniem się na
Kapłaństwo, albo natychmiast po wyświęceniu się, odprawiali przy-
naymniey pięciodniowe Rekollekcye dla zasilenia Ducha у wrażenia
obowiązków Kapłana, poświęcającego się na posługę nayważnieyszą
około zbawienia Dusz Ludzkich.

3-0 Ostrzega Administracya, że odtąd każdy po wyświęceniu
na Kapłaństwo, obowiązany zostanie pod okiem Zwierzchności du-
chowney, a przewodnictwem swoich Rządców у nauczycielów, pra-
cować przez dwa miesiące ciągle circa curam animarum w Kościo-
łach tuteyszych Parafialnych, tó jest w tym, iaki każdemu Zwie-
rzchność Duchowna za każdą rażą przyznaczy. Arch. kons. Acta
biskupie.

W roku 18J 3 utworzony został komitet seminarjów djecezal-
nych pod przewodnictwem ks. oficjała Mikuckiego z 3 członków
kapituły. Sesje swe rozpoczął ten komitet d. 6 stycznia, rozpatry-
wał przeważnie sprawy funduszowe. Ne sesji, 14 kwietnia 1814 г.,
czytane były raporty o prowincjalnych seminarjach djecezalnych,
przesłane przez miejscowych proboszczów. Proboszcz brzeski ks.
Wojciech Kossakowski pisze: r Stefan Rupniewski, biskup łucki
i brzeski, około roku 1730, dał 10,000 złp. kościołowi brzeskiemu;
a ustępuiąc folwarku Pożeżyna temu kościołowi powyżej wymie-
nione 10,000 katedra łucka wzięła do siebie. W r. 1773 ks. Piotr
Szpanenberg na utrzymanie profesora dla uczenia tych kleryków
legował testamentem 14,000 złp. z proc. 5; tak, aby 300 złp. miał
na stół, a 400 aby miał rocznej pensji. Tym sposobem sformował
się fundusz seminarjum brzeskiego, 24,000 złp., proc. roczn. 1400.
Lecz to wszystko w masie funduszu plebani! brzeskiej, bo 10,000
złp. jest na folw. Pożeżyn zwanym, a 14,000 w masio sum lego-
wanych. W moc tego funduszu zawsze był utrzymywany profesor
i 2 kleryków; teraz zaś, blizko roku, ieden iest tylko seminarzysta,
z przyczyny niedostatku nowego aspiranta, na miejsce wyświęco-
nego. Profesorem jest ks. Franciszek Klimaszewski, wieku lat 29,
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' który odbywał studja w seminarjum Janowskiem przez lat 3, a po
przeniesieniu się do Brześcia rok 1. W seminarjum dają się w ty-
godniu: 9 lekcyi moralnej, retoryki 4 godz., loiki 4 godz., rubrum
godzinę, kantu 2 godz.; kurs dwuletni. Wizytator Zgromadzenia
ks. ks. misjonarzy ks. Pohl podaje o seminarjum iłuksstańsMem,
że nie masz osobnego funduszu, ani w szczególności przeznaczo-
nego dochodu na seminarjum iłuksztariskie, obowiązek ten wło-
żony na ogólny fuudusz ks. misjonarzy iłuksztariskich, by spełnia-
jąc obowiązki parafjalne, edukowali 4 kleryków, którym lekcje po-
winien wykładać jeden z mieszkających tam kapłanów. Z wyświę-
conych kleryków większa część poszła na posługi kościołów Litew-
skich, gdyż ich kościoły kurlandzkie nie potrzebowały, w r. 1813
z dwóch będących w seminarjum kleryków, Tomasz Kissiewicz, dla
słuchania wyższych nauk, przeniósł się do seminarjum djecezalnego
wileńskiego, zaś Józef Dowgin osiadł in Monte Salvatoris dla ukoń-
czenia nauk. Fundusz seminarjum Montis Salvatoris, 35,200 złp.
pokazany wyżej. Biskup Strojnowski r. 1809 kazał utrzymywać na-
tym funduszu tylko 4 kleryków.

Rozchód seminarjum djecezal. wileri. w r. 1813. Rektorowi
rb. 300; 9 profesorom po 150 rsr; profesorowi języka francuz-
kiego 200 rsr.; za lekcje kantu 60 rsr.; prokuratorowi seminar.
150 rsr.; medykowi 75 rsr.; chirurgowi 45 rsr.; szafarzowi 46 rsr.;
czeladzi semin. iurgieltu 251 rsr. Na stół, kawę, światło, mycie
bielizny profesorów, prokuratora, kleryków 31 i czeladzi 20 osób,
4,803 r. 94 kop. Na opał całego domu 624 rsr. 43 кор.; na repe-
rację domu 137 rsr. 50 кор.; na opłatę dla kleryków 34 rsr.; na
kaplicę seminar. 60 rsr. Pensji oficjalistom po folwarkach 1110 rsr.;
jurgieltu czeladzi po folwarkach 232 rsr.; annuaty kościołowi no-
wogrodzkiemu 120 rsr.; korkożyskiemu 150 rsr.; adwokatowi 60 rsr.;
utrzymanie gospodarstwa po folwarkach 760 rsr.; podatków skar-
bowych 687 rsr. 51 кор.; podatków powiatowych 692 rsr. 60 kop.
Ogółem 11,198 rsr. 7 kop.

W r. 1315 dnia 8 lutego, sesja komitetu odbyła się w miesz-
kaniu i pod prezydencją biskupa Strojnowskiego, w przytomności
prał. schol. Pusłowskiego, prał. kantora Cywiriskiego i prowizorów
seminar., kanon, wileń. Dmochowskiego i żmudzk. kan., dziekana
uniwer. wileri., Józefa Mickiewicza, oraz regiensa semin. ks. Nie-
dzwieckiego, kanon, brzeskiego. Rozpatrywano sprawy ekonomiczne;
dla profesora języka rosyjskiego Jędrzeja Klimaszewskiego nazna-
czono 150 rsr. pensyi, którą pobierał i jego poprzednik. Zasiadał
jeszcze Strojnowski na tych sesjach 16 marca, 1 kwietnia, 5 lipca.
Sesja 6 sierpnia tegoż r. odbyła się, jak i następne w mieszkaniu
i pod prezydencją administratora djeeeąji, sede vacante, biskupa
Puzyny. Ostatnia sesja odbyła stę 1815 r. 14 paźdz. Protokuł
czynności komitetu Seminar. Dyecessyi Wileńskiey Й Roku 1813 na
1814 i 1815. Bibl. sam.
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Do str. 263. Relikwie św. Andrzeja Boboli spoczywały po-
czątkowo w kościele dominikańskim w Pińsku. W r. 1808, na proś-
by jezuitów połockich przeniesione zostały do Połocka i umiesz-
czone w ich kościele. Oglądał je wówczas biskup miński Dederko
i znalazł w całości i nie zepsute. Po kasacie jezuitów, relikwie

.zostały przeniesione do miejscowego parafjalnego kościoła, obsłu-
giwanego przez dominikanów. Tu, w r. 1896, ks. biskup Franciszek
Symon oglądał je ponownie i oblókł w nowe szaty, sporządzone
przez parafjanki polockie. Kolegjum jezuickie oddano pijarom, a po
ich zwinięciu 1832—mnichom rosyjskim. Kościół zaś około r. 1840
został przerobiony na sobór katedralny prawosławny; jak widać
z odezwy wileńskiego zarządu gubernjalnego, drukiem ogłoszonej,
p. d. 8 paźdz. 1842 r. N. 17,077. W odezwie tej powiadamia się, iż kto
sobie życzy nabyć dla kościołów katolickich rzeczy kościelne z kościoła
pojezuickiego, połockiego, a obecnie soboru katedralnego prawosław-
nego, może osobiście, lub piśmiennie zwrócić się do Połocka; rzeczy te
można oglądać przy cerkwi Korsuńskiej. Zebrane pieniądze przeznaczały
się na upiększenie wspomnianego soboru. Na stronicy odwrotnej
podany szczegółowy opis tych rzeczy; mianowicie: obrazów 6, prze-
ważnie włoskiego pendzla; monstrancje srebrne 4; relikwiarze 2,
mszał z r. 1763, srebrem okuty; Lichtarzy cynkowych 52, niektóre
ważyły od 2 do 4 pudów, wysokością dochodziły 3 arszynów; wszy-
stkich waga dochodziła do 60 pudów; oprócz tego wykazane
były ornaty, bielizna kościelna etc. Ze zbiorów prywatn. Ob. Za-
łęski. Jezuici w Polsce t. V, str. 340.

Do str. 330. Akt o tem pojednaniu i zadośćuczynieniu ze
strony sufr. Ancuty podany dnia 28 maja dosyć mgliście i dwu-
znacznie, p. t. Gratulatio et combinatio. Dupplex (sic) Pestivitas
Petri Martyris Patroni Ilmi et eius consecrationis Anniversaria dies
per delegatos V. Capli venerata cum debitą Gratulatione, sub qua
optata cum Illmo suffrag. vilnensi combinatio amicabilis ratione
praetensae parochiae Novogrodensis. Bonum etiam totius dioecesis
privato anteponens, Ilmus Ancuta provisionem apostolicam, quam
pro tune ad effectum deducere facile potuit; praesentationes p. d.
Mathiae Ancuta Epi Pastoris vilnen. literas Cridae et Institutionis
eius ad hoc beneficium, sponte reddidit etc. (str. 87). Pytanie kiedy
obchodzono wówczas św. Piotra Męcz. i dla czego winszowano
biskupowi Pancerzyńskiemu imienin, którego pierwsze imię było
Karol, a drugie Piotr, podpisywał się pierwszem imieniem; chyba
7, racji rocznicy konsekracji na biskupa? Nam się pierwiej zdało, że to
pojednanie stało się z powodu imienin sufr. Ancuty; sądząc jednak
и procesu trwającego prawie do tej sesji, nałoży to zastosować do
biskupa Pancerzyńskiego.

Do stron. 362. Preuschoff Jan, jezuita, w rzadko spotykanem
dziś dziele p. t.: Univorsitas Vilnensis Jagiellonka Bathorea La-
urearum academicarum florida, podaje następujący poczet rektorów:
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-akademii wileńskiej z krótką oceną ich cnót i zasług, którą poda-
jemy w streszczeniu, ze względu na rzadkość tego dzieła.

Stanislaus Warszewicki, B. Stanislai Kostkae in religioso
tyrocinio collega, Scholasticus gnesnensis, senatoriis natalibus et
parta per doctrinam authoritate florebat. Pestilentia sublatus
a. 1591.

Petrus Skarga, laurea olim philosophica in cracoviensi acade-
mia et canonici leopoliensis dignitate in Ecclesia ornatus, Socie-
tati Jesu Romae nomen dedit, quam sanctitatis doctrinaeque exem-
plis et praestantissimi ingenii monumentis condecoravit merito in-
ter prima illius decora numerandus. Gentis Polonae Chrysostomus
habitus, facundiam suam Stephano et Sigismundo III, Poloniae re-
gibus, totique ReipubJicae per annos triginta Ecclesiastes, egregie
probavit. Encomia Viri omnem facundiam superant. Academiae Vil-
nen. uti ex merito praefuit, ita ad illius incrementa, ob compara-
tam apud Proceres regni authoritatem, plurimum profuit. Obiit
a. 1612. Rektorem był od r. 1580. Po nim drugim rektorem, we-
dług Balińskiego, był Paweł Boksza, piastujący tę godność dwa razy—
od r. 1584 i od r. 1600.

Jacobus Wuieh Wangrovicius, hebraicae, greacae, latinaeque
linguae peritissimus, matheseos professor Romae, Sacramentarios,
Triteitas, Neoarianos polemicis libris impugnavit. Singulari pietate
et admirandis naturae dotibus cumulatus edidit Postillas et Biblia
vernaculo idiomate. Obiit 1597.

Garzias Allabianus, ex Hispania praestantissimi ingenii merito
translatus in Lituaniam. Obiit a. 1596. Rektorem był od r. 1587.

Fridericus Bartsch, graecis latinisque literis, nec non libris
contra haereticos evulgatis et theologica laurea conspicuus, e ca-
stris smolenscensibus astris illatus, a. 1609. Rektor od r. 1593.

Leonardus Krohierius, aequabili vitae tenore summis ас in-
fimis carissimus, incertum reliquit, scientia magis, an virtute emi-
neret. Rektor od r. 1597.

Paulus Boksza (powtórnie) collegium academicum prudentia
ot authoritate stabilivit.

Adam Brocus, academici honoris fastigium commeritus, scien-
tiarum ornamentis amplissimum reddidit. Rektor od r. 1603.

Michael Orłizius capacitate ingenii summis suo sacculo theo-
logis comparatus f 1638. Rek. 1606.

Stanislaus Włoszek, non minus prosapia illustri, quam reli-
giosarum virtutum et sciontiarum ornamontis, commendatus. f 1615.
Rektor od r. 1608.

Philippus Frizius сарасош animutn ud sceptrum academi-
cum attulit.

Nieolaus (Michaol) Salpa, styli elegantia, industria, charitate,
morum comitato, plurimos, otiam acatholicos, ad frcquontandam in-
duxit academiam. Rektor od r. 1614.

68
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Simon Nikleivicz sexennis regiminis, (odr. 1611 i 1619), mo-
numentum ad seram reliquit posteritatem.

Joannes Oruzevshi, protracto in novennium collegii academici
regimine, theologica scientia et sanctitatis opinione, domi forisque
clarus; libris editis nunquam intermorituram sibi memoriam as-
seruit. f 1646. Rektor od r. 1615 i od 1622.

Simon Ugniewski, non vulgari sanctitatis et doctrinae opi-
nione, collegium rexit, vulgatis libellis haereses impugnavit. f 1646.
Rektor od r. 1628—1632. Po nim Baliński kładzie Pryzjusza wy-
żej wspomnianego.

Melchior Schmelling, innata animi magnitudine, academiae
i ura contra molimina fortissimorum procerum fortiter et feliciter
propugnavit f 1644. Rektor 1643. Po nim Baliński kładzie Szy-
mona Ugniewskiego powtórnie.

Gregorius Hintz, varia eruditione et religiosae vitae laude,
academicum illustravit regimen, f 1649.

Benedictus de Soxo, iuris utriusque peritia, multis paimam
praeripuit f 1658. Rektor 1649.

Joannes Wiskowiec, iuris peritia, styli ubertate vitaeque in-
nocentia enituit. f 1651.

Joannes Ryivocki, plurimis ingenii sui monumentis, tum pole-
micae theologiae, tum oratoriis, fidem Romanae Ecclesiae bonasque
artės promovit. Universitatem vilnen. atque provineiam geminis
vicibus rexit. f 1666. Vicerektor od r. 1650.

Albertus Cieciszewski, celeberrimum Poloniae et Lituaniae
annalibus nomen, Joannis Casimiri Ecclesiastes, aevi sui Augusti-
nus habitus, Academiam gemino regimine exornavit. f 1675. Re-
ktor 1647 r.

Gregorius Schonhoff, Caeciliae Renatae confessarius, Vladi-
slao IV ob raram prudentiam charissimus, eundem Merecii ad su-
premum vitae agonem, felicissime consummatum. conscientiae arbi-
ter, direxit. Joannis Casimiri theologus, multa ingenii sui monu-
mentą reliquit contra haereses, quas regii theologi auctorltate in
colloquio Thorunensi impugnavit. f 1667. Rektor w koricu 1650 r.
—1653.

Albertus Kojalowicz, eruditionis copia, theologicae scientiae
soliditate, Historiae Lituanae aliisque libris de imnrortalitate nomi-
nis securus. f 1677. Rektor 1654 r. Po nim od r. 1655 do roku
1660 Baliński kładzie Kazimierza Kojałowicza, wprzód jako vice-
rektora, a od r. 1657 — rektora.

Michael Ginkiewicz, fama sanctlmoniae et sapientiao per Li-
tuaniam clarus. Studia acadetnica, per iniurias belli intermissa, pri-
stino flori restituit, f 1668. Roktor 1660 r.

Daniel Bidwilł musfs et Appollne dignus, quem rara styli
amoenitate gravitate expressit. f 1682. Rektorom był od ro-
ku 1663.
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Andreas Wołłowicz, illustrissimos natales pullo Societatis ha-
bitu adnisus, in regimine Universitatis authoritate apud proceres,
charitate apud domesticos, conspicuus. f 1676. Rektor 1666 г.

Stanislaus Tupik, ingenii acumine virtutisque praestantia me-
morandus; Paulo Sapiehae palatino vilnen. a sacris in bellicis ex-
peditionibus; charitatem, prudentiam et industriam abunde probavit.
f 1682. Rektor. 1669.

Baltasar JRogalshi, iuris utriusque scientia, consilil prompti-
tudine et agendi dexteritate inclaruit. f 1677. Rektor 1672.

Paulus Bochen, vitae sanctimonia, doctrinae soliditate, profun-
ditate ingenii, praecipuis in Societate viris annumerandus. f 1695.
Rektor 1675.

Andreas Rybski, geminis fascibus collegii et universitatis rec-
tor, magnae prudentiae, constantiae virtutisque dedit specimina.
f 1698. Rektor 1678 i 1691 r.

Petrus Kitnowshi, sublime ingenium a natura sortitus, illud
in vilnensi Universitate, qua professor, procancellarius et rector,
magno cum plaušu et literarum coramendatione, exercuit. f 1691.
Rektor 1684.

Ladislaus Rudziński, ob vitae integritatem, raram modestiam,
apud Proceres auctoritatem, Universitatem vitae exemplis ornavit.
f 1686. Rektor 1681.

Michael MazowecM, in regimine collegii academici vitam cla-
usit. Viri meritissimi monumentą typis extant, f 1684. Rektor 1683.
Po nim Baliriski kładzie Piotra Kitnowskiego.

Franciscus Кисегогсг, ob doctrinae virtutisque praestantiam,
suavitatem innatam, domesticis et externis mire gratiosus. Col-
legium academicum aedificiis auxif. f 1699. Rektor 1694. Przed
nim, według Baliriskiego, od r. 1690—91, vicerektorem był Martyn-
jan Nieścierowicz, a od roku 1691 rektorem powtóre Andrzej Rybski.

Krzysztof Łos-ietoski, morum ac styli gravitate, theologicae
scientiae profunditate, animi magnitudine paucis comparandus.
Rektor 1697.

Jacobus Hiadomcki, amoenioribus literis impense delectatus,
in collegii academici regimine vitam, mira innocentia traductam,
cum aeterna commutavit 1704 a. Rektor 1701. Marcin Godebski
vicerektor 1704 r.

Tobias Arent, apostolico in missionibus zelo, in regimine pru-
dentia et suavitate, null! secundus: inter bellicos tumultus infracto
animi robore collegium et universitatem moderatur.

Tu się kończy wykas rektorów przez Preuschoffa ułożony.
Uzupełniamy go wykazem, pocsserpniętym z Balińskiego i Bielifi-
skiego: Je» Brictius 1708—10. Maciej Kanhi od r. 1710. Krzy-
sztof Limont od r. 1718. Arent powtórnie od r. 1716. Kreysełof
Oorsewiłto od r. 1720. Arent po rass trzeci od r. 1721, umarł
1724 r. Stanisław SoMski od r. 1724. Władysław Daukszet od
r. 1727. Sohułski powtóre od r. 1781. Karol Bartold 1735 roku.
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Józef Sadowski 1738 r. Dauksza powtórnie od r. 1741. Franci-
szek Bosciszeivski 1745. Jan Juraha 1752 r. Kazimierz Brzozow-
ski 1755 r. Ignacy Żaba 1760 r. Kazimierz Wazgird 1763 r.
Kazimierz Przeciszeiv$ki 1766 r. Józef Jankoioski 1769 r. Antoni
Skorulski 1772—74. Po zwinięciu zakonu: Ignacy Żaba do r. 1779.
Po nim do r. 1780 był Chevalier. Marcin Foczobut Odlanicki 1780—99.
Hieronim Strojnowski do r. 1806. Po tym następują świeccy rek-
torowie: Jan Śniadecki od r. 1807—1815. Szymon Maleivski do
r. 1822. Józef Twardowski do r. 1824. Ostatnim rektorem był
Wacław Pelikan. Zauważyć należy, iż Preuschoff kładzie na
pierwszem miejscu Warszewickiego, który w rzeczy, samej był
tylko rektorem kolegjum od roku 1570, po nim Skarga, od ro-
ku 1574, następnie Wujek od r. 1678 i w końcu Ferdynand Ca-
petius, od r. 1584. Ob. Baliński. Dawna Akademja Wileńska str. 506.
Bieliriski,—Uniwersytet Wileński t. III, str. 16—92.

Do str. 354. O pasportach. Komisja Cywilna, Wojskowa i Po-
rządkowa powiatu wiłkomirskiego w lutym 1790 roku, wydając
uchwały odnośne do pasportów dla żołnierzy i cywilnych osób,
względem ubogich i żebraków zaleca: l-o by dziekani, plebani, za-
konnicy, rządcy funduszów dyssydenckich, kahały żydowskie i wszy-
scy zawiadowcy dochodów i fundacji szpitalnych w tym powiecie,
stawili się pod komisję 15 maja tegoż roku i podali rejestry per-
cepty i ekspensów z autentycznymi dowodami, dla rozpatrzenia,
czy fundusze należycie się szafują. 2-o „Żaden kaleka i sędziwością
lat obarczony Nędzarz niema prawa żebrować extra granic para-
fii swojej; a etiamsi et in circuitu własney; powinien mieć paszport
od własnego plebana, wydany z opisaniem kalectwa, lub przyczyn,
dla których pozwolono temu, a temu żebrować, z wyrażeniem czasu,
dopóki mu wolno; a tako paszport podpisany z pieczęcią być ma
utwierdzony; dla czego plebani nie zdaiąc się na swych substytu-
tów ściśle у sprawiedliwie examinowac maią, у do Paszportu zapi-
sywać przyczyny, które powodowały nadanie wolności żebrowania;
gdyż jeśliby się kędy świadectwo nie okazało zgodne z istotą, szcze-
gulnie na illuzyą powszechności wydane; wówczas WW. plebani
za siebie у za swych subalternów, ad Instantiam instigatoris et
cuiusvis, odpowiadać u Sądu Naszego obowiązani będą. Wszakże
у za rzetelnym Paszportem za granice własney Parafii wychodzić
żebracy nie powinni; a ieśliby mimo ninieyszą Ustawę wyszli, za
włóczęgów, kaptiwacyi uległych, mieć chcemy. Waruie się to szcze-
gulnie na WW. Plebanów, iż gdy kościoły potrzebują pewney po-
sługi i exekucji ochędóstwa, gdy z nakazu Komisyi naszey obowią-
zani są do przesyłania nawzaiom sobie Uniwersałów у Sancitów
naszych, że do takowey posługi wolno będzie WW. XX. Plebanom
nominować trzech, chociażby nie kaleków, ale prawdziwie ubogich;
(w czym z Stanu Szlacheckiego podupadłe osoby mieć powinni),pod
tytułem dziadów kościelnych, a którym przy własnym kościelo у wo
własney tylko parafii żebrować wolno będzie. Id circo WW. XX. Ple-
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bani wraz z nadeyściem ninieyszego Uniwersału maią od ubo-
gich stare zaświadczenia poodbieraó, a nowe według przepisu ko-
missyjnego powydawać, ostrzegając onych, aby po za granice pa-
rafii nie przechodzili, у takowych ubogich imiona, nazwiska, sędzi-
wość lat, mieysce urodzenia, tudziesz kalectwo opisawszy naydo-
kładniey, oraz takowy regestr własnej' ręki podpisem utwierdziw-
szy niezawodnie pro die 15 Martii, anni currentis, obowiązani będą
WWJXX. Plebani do kancellaryi komissyjney powiatu wiłkomir-
skiego odesłać, a to pod karą sprzeciwieństwa; gdyż komisja chce
być dokładnie informowaną o liczbie nędzarzów do dalszego, ku
wsparciu tey prawdziwie nędzney obywatelów cząstki, stosownego
układu. 3-0 Przez powyższy Artykuł odjęta iest sposobność żebra-
kom kłusowania z odpustu na odpust, nie celem Nabożeństwa, bo
przy własnym parafjalnym kościele na każden kwartał kilka do-
stąpić może każden odpustów; ale w intencyi assystowania Jarmar-
kom у w chęci zbioru licznieyszego Jałmużny z niewidaną skwa-
pliwością у pośpiechem Miasta, Miasteczka, Wsie. przebiegaiącym.
Potrzeba leszcze zapobiec bezustannie od Cudownego do Cudow-
nego mieysca błąkaiącyrn się Dewotom у Dewotkom; w postaci bo-
wiem tych nieustannie snujących się Dewotów ukrywać się mogą
złośliwi ludzie, rozpatruiący się w ostrożności, składach у zapasach
obywatelskich; nad to nic przykrzejszego, iak własney Dewocyi ex-
pedycya o Chlebie у Cudzym koszcie. Zapobiegając za tym złemu
nakazuie Komisja, -aby żaden człowiek wędrujący po świętych miey-
scach wolnie przepuszczony nie był, chyba ten który mieć będzie
pozwolenie od Komissyi powiatowey w Komplecie podpisane.
Szlachta powiatu naszego, przez ogień, lub iaki nieszczęśliwy tra-
funek do ubóstwa przywiedziona, nie będzie mogła odtąd inaczey
żebrować; jedno powinien każdy z podupadłych stawić się przed
Komissyą Powiatową, złożyć przyczyny у Dowody swoiego niesz-
częścia; a w te weyrzawszy Komissyą, ieżeli znajdzie słuszne, wyda
pozwolenie kwestowania, przepisze czas dopóki wolno: у takowy
Paszport podpisem zupełnego Kompletu utwierdzi. Za takim Pasz-,
portem nie daley chodzić wolno, iak w obrębie granic swoiego po-
wiatu, zachowuiąc się у do terminu przez Komissyą pozwolonego;
a iak własnym wspomożenia szukającym Powietnikom broni ko-
missyą nasza przechodzenia w obcy powiat, tak obcy aby do na-
szego Powiatu wpuszczonymi nie byli, stanowi i zaleca. 5-o Kiedy
wszystkie województwa у Powiaty obowiązane są zatrudnić się roz-
rządzeniem istniejących szpitalnych funduszów, tudziesz obmyśle-
niem nowych układów, dla zapobieżonia nędzy prawdziwie ubogich;
wypada stąd sprawiedliwa konsekwencja, aby W W. Kwestarae roz-
maitych konwentów у szpitalów, w obcych województwach у Po-
wiatach situowanych, mieli zabroniony Pas wieżdżania do powiatu
naszego y, przez zebraną Elemossynę, wywożonia gotowego grosza
у Produktów, mogących własnemu powiatu naszego Ubóstwu służyć
ku wsparciu i zasileniu. Stanowi w tym Komisya, ażeby W W. Kwe-
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starze, od daty ninieyszego Uniwersału naydaley we dwa tygodnie,
z powiatu naszego oddalili się у ad propria Dicasteria wrócić sta-
rali się. Że zaś potąd skwestowaney Jałmużny rozmaite w naszym
powiecie mają składy y Lokacye, których in decursu Dwuch ty-
godni nagłe wywiezienie mogłoby onym przyczynić szkody; za tym
wywoź wolny zlokowanych zapasów do 15 Maia dozwala się; nie-
inaczey iednak, iak za Paszportem w Komplecie przez Kommissyą
naszą wydać się mianym. Działo się na sessyi dnia — jak wyżej,
w Wiłkomierzu.

Antoni Dyz. Lachnicki szambel. J. K. M. Oy. W. K. P. WW.
Józef Kupść Bud. у Komisarz p-tu wilkom.
Nikodem Kosko Szamb. I. К. М. Komisarz Cywil. Woyskowy

p-tu wiłkom.
Wincenty Rądecki Mikulicz Kommissyi Cyw. Woy. p-tu wił-

kom. Regent Arch. kat. (Akta Komisji Cywilno Wojskow.).
Prawa pasportowe już wcześniej były wprowadzone, o czem

można wnosić z następujących zapisków, spotykanych w księgach
protokularnych biskupa Massalskiego 1765 r. d. 18 września:—Wy-
dano pozwolenie mieszkania pustelniczego Janowi Żylewiczowi
w parafii borysowskiej, z poleceniem proboszczowi mieć baczność
na prowadzenie się tego pustelnika. W tymże roku wydane po-
dobne pozwolenie P. Zajewskiemu na mieszkanie pustelnicze w pu-
szczy derewneńskiej powiatu słonimsk.; a także i Maciejowi Jen-
doleniczowi w puszczy, w trockim województwie. W roku zaś 1784
dnia 16 listop.: — Pozwolenie żebrowania Pawłowi Niedźwieckiemu;
a także: Testimonium na wołoMtę (żebraninę) idącemu Maciejowi
Wilbikowi.

Do str. 471. Opuszczono klasztory następujące: W Nowo-
gródku. — Jezuickie kolegjum, fund. króla Michała Wiśniowieckiego.

Szkłów. Dominikanie, fund. Aleksandra Chodkiewicza, wojew.
trockiego 1693. Obraz cudowny N. M. P., zniesieni 1882 r.

Ufa. Dominikanie, fund. Samuela Łukomskiego i Bronisława
Przysięckiego 1678 r.

Uszacz. Dominikanie, fund. Hieronima Żaby, podwojów, po-
łock. 1716 r. Szkoła powiatowa; po r. 1832 koś-
ciół oddany świeckiemu duchowieństwu.

„ Bazyljanie, fund. niewiad.
Zasław Litew. Dominikanie, fund. Krystyny Hlebowlczowej,

wojew. wileń. 1678—1832.
Ziembin. Dominikanie, fund. Adama i Marjanny z Tyszkie-

wiczów Sakowiczów podkom. oszmiań. 1640 r. z kościołem para-
fjalnym—1832 r.

Klasztory te podane w Encyklop. Kościel. t. 4 i Starożytnej
Polsce t. 4. Wizyty ich zapewne są w archiwum konsystorza mo-
hylowskiego.

K o n i e c .
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Wykaz osób.

Abelewicz Józef, ks., 339.
Abraham, hist., 21, 24.
Abramowicz, ks., 231.

Jerzy, 200.
„ N. starosta, 480.

Abrowa N., 288.
Adalbert św., 501.
Adamowa Joanna, 185.
Adryan VI, pap., 30, 443.
Alabianus Garzias, T. J., 211,537.
Albert, arcybiskup, 20, 502.

Wielki, 350.
Albertrandi, histor., 39.
Albinus Jan, kan. wil., 177.

Jerzy, sufr., 37, 77, 112,
113, 321.

Aldona, król. poi., 8.
Aleksander VI, pap., 32.

VII, pap., 136.
VIII, pap., 143.

„ Jagiellończyk, 11, 31,
32, 33, 92, 125, 160,
168, 189, 191, 192,
193, 211, 215, 223,
224, 225, 227, 232,
237, 238, 240, 242,
243, 248, 253, 257,
315, 472, 474.
I, cesarz, 18, 98, 323,
338, 345, 349, 356,
361, 368.

„ II, cesarz, 173, 465,
466.

Aleksandrowicz Dominik, 484.
Juchna, 207.
Łukasz, 257.
pułkownik, 482.

Aleksiej, car, 15, 44.
Alglmuntowiezowie, 196.
Alkuin, benedyktyn, 251.
de Altomonte Marcin, artysta, 169.
Ancuta Jerzy, sufr., 58, 80, 96,

119, 137, 173. 20h 255,
380, 536.

Ancuta Maciej, biskup wileński,
52, 80, 137.

„ kanon, wil, 184.
ks., 231.

„ N.. 321.
Andruszkiewicz, biskup kijów., 92.
Andruszkowicz, biskup łucki, 31,

92, 126.
Feliks, 213.

Andrzej, biskup wil., ob. Wasiłło,
„ arcybiskup, 502.
„ mistrz zakonu infl., 20.
„ pleban grodź., 223.

Andrzejkowicz N., 313.
Andrzejkowiczowa Bogumiła, 225.

„ Teresa, 477.
Andrzejowicz Bohdan, 206.
Anna Jagiellonka, kr. poi., 165.

„ żona Witolda, 153, 164.
Annus, archit., 34.
Antoniewicz, kan. reguł., 141.

„ Jan, ks., 369.
Antonowicz, archit., 156.

„ bazyljanin, 319.
Antoszewski, N., 476.
Anzgary św., 501.
Aramowicz Michał, 485.
Archanioł, karmelita, 144.
Arciechowski, biskup nom„ 93.
Arent Tobiasz, T. I., 539.
Arystoteles, 250.
Audziewicz, biskup wil., 73, 74,

104, 339, 518, 525.
August II, król poi., 51, 54, 95.

173, 364, 366.
„ III, król. poi., 225, 319.

Augustyn św., 88, 172, 324.
Augustynowicz Piotr, tercj., 359.
Awtuszkiewicz, prał. wil., 123.
Babicz, drukarz, 12.
Bachtyr Dawid, 191.
Badowski Michał, ks., 210.
Bagniewska Anna, 478.
Bagieiiski, profesor, 352. •



— 546 —

Baka, S. J., 474.
Bakanowski Józef, 472.
Bakuczycz, ks., 86.
Balcewicz, starosta, 480, 484.
Baldwin, biskup, 502.
Baliński, hist., 19, 33, 43, 164,

165, 167, 352.
Bałtuszko, ks., 195.
Bałzukiewicz, art., 174.
Bandzewicz, ks., 188.
Baranowicz Adam, 480.
Barbara Radziwiłłówna, królowa

polska, 12.
Barbosa, kanonista, 430.
Barszcz Jerzy, T. J., 504.
Bartłomiej z Kowna, kan. wił.,

126.
Bartold Karol, T. J., 539.
Bartoszewicz, histor., 52, 76, 77,

81, 96.
Józef, ks., 375.

„ Stanisław, 214.
Bartsch Fryder., T. J., 537.
Batory Stefan, kr. poi., Д1, 13,

39, 91, 110, 112, 165, 192,
193, 219, 248, 258, 326,
330, 347, 363, 472.

Baynilewicz, ks., 145.
Bazyli, car, 12.
Bazylewski, ks., 204.
Bażyński, ks., 209.
Beda św„ 251.
Bejnart Ambroży, kan. wil., 161,

275, 320.
„ Wojciech, kan. wil., 130,

Stanisław, 191, 255, 320,
357.

Bellarmin, katech., 135, 280, 281.
Bell, pedag., 280.
Benedykt św., 249.

XIV, pap., 119, 122,
341, 358.

Bennigsenowa, jener., 356.
Beretti, art., 158.
Bergen Mateusz, 486.
Bernadzki, jener., 496.
Bernot Prań., ks., 192.

Bertold, biskup, 502.
Bertrand, kan. wil., 105.
Betański, biskup, 238.
Bezborodko, książę, 18.
Białłozor Jerzy, biskup wil., 45,

78, 79, 116, 154, 174,
237, 256, 329.

„ Krzysztof, kan. wil.,
118, 137, 140, 360,
475.

„ Marcin, opat, 498.
„ chorąży, 46.
„ starosta, 490.

Białlozorówna starościanka, 491.
Białopiotrowicz N., 477.
Biały, profesor, 352.
Biegańscy Stanisław i Anna, 218,

257, 269.
NN.

Biegański, podstoli, 480.
Bielawski N., 477.
Bielikowicz Kazimierz, 187.
Bieliriska N., 171.
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89, 320, 323, 341, 351,
352.

Biellewicz Teodor, 487.
N. 479, 490.

Bielski Jakób, ks., 226.
„ kronikarz, 29.

Bieniecki, N., 492.
Bisping Jan, 483, 492.
Bispingowie, 225.
Biszewski, N., 203.
Błażewicz Ignacy, 478.
Bobola Andrzej św., 236, 536.
Boboryk, bernard., 145.
Bobrowski Michał, ks., 350, 351.
Bochen Paweł, T. J., 539.
Bodzanta, arcybiskup, 23, 153.
Boguccy, NN.. 221.
Bogusławski, pijar, 350.
Bohdanowica, miąjon., 175, 288,

522.
Bohdziewicz, ks., 340.
Bohusz Ksawery, kan. wil., 56,

87, 354, 478, 482, 518.
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Boguszowa, miecznikowa, 494.
Bt)ksza Paweł, T. J., 537.

n Ignacy, 489.
BolesJaw Wstydliwy, 21.
Bolesza, N., 359.
Bolkowski Andrzej, 372,
Bona, król. poi., 35, 188, 192,

224 — 228, 231, 235, 242,
245, 248, 370, 376.

Bonifacy IX, pap., 25.
Borewiczowa Marja, 477.
Borkowski v. Gorzkowski, biskup

wil., 26.
Borodzica Józef, ks., 221.

Michał, ks., 371.
Borowski Kasper, biskup łucki,

100, 352.
prał. wil., 516, 521.
Adam, ks., 300, 370.

,, Leon, 351, 352.
Bortkiewicz Mateusz, 483.
Boryczewska Józefa, 485.
Borzęcka N., 485.
Borzymowski Adam, 480.

„ sędzia, 494.
Boufał Józef, 193.

„ pułkownik, 494.
Bowkiewicz Józef, prał. wil, 71,

320, 516.
Branicka Aleksandra, 239, 240.

„ Izabela, 262.
„ N. kasztelanowa, 243.

Branicki Jan-Klemens, 239, 240,
254, 262, 280, 368, 373,
475.

„ N., kasztelan, 238.
Braunnowowa, pułkown., 486.
Broznickl Jakób, kan., 450.
Briotet Jakób, 335.
Brocus Adam, T. J., 537.
Bronie, N., podczaszy, 484.

N.. sędzia, 485, 487.
Bronisz Stanisław, ks., 141.
Bronisz skarbnik, 486.
Brońska, N., 489.
Bruno św., 20, 501.
Brunoffowa, N.. 477, 486,487,488.

Brzezińska Helena, 369.
Brzostowscy Robert i Anna, 221.
Brzostowska Kazimira, 488.

., skarbnikowa, 479,
482, 486.

Brzostowski, biskup wił., 50,51,
• 80, 118, 133, 134,

137—141,171, 174,
178, 186, 188, 189,
200, 211, 219, 231,
253, 260—262,265,
276, 277, 279, 329,
359, 360, 422, 423,
503, 525.
Cypryan, 44, 186,
370, 470.
Jan, 186, 203.
Michał, 193, 476.
Paweł, kan. wil., 111,
123, 514.
N. hr., skarbnik, 482,
491.

„ jenerał, 193.
„ starosta, 478, 491.

N., 186.
N., cześnik, 485.

Brzozowski Kazimierz, T. J., 540.
Brzuchański Stefan, 473.
Buchowiecka Zofja, 254.
Buchowiecki, kan., 237.

Bernard, 483.
podwojew., 491.

Buczacka Gasztoldowa, 163.
Buczyriski Wiktor, opat, 499.
Bugianis Maciej, ks., 218.
Bujwis Daniel, ks., 220.
z Buk Wojciech, ob. Sosna,
Bukaty, ks., 57.
Bułharyn, podkomorzy, 491.

chorąży, 484.
Barak Marek, ks., 228.
Burba Jan, ks., 203, 205, 518.
Burzymowska Franciszka, 370.
Burssyriskl, star., 404.
Buszyński Antoni, 480.
Butkiewics Anlcet, ks., 185.

„ Antoni, bernardyn, 522,
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Butkiewicz N., ks., 188.
Butlerowa, hr., 488.
Butler, starosta, 487.
Butrym Andrzej, 202.

„ Mikołaj, 197.
Butrymowa Barbara, 197.
Butwiłł Daniel, T. J., 538.
Bychowiec Jan, prał. wil., 230,

262, 269, 504.
„ „ marszałek, 374.
и podkomorzy, 484, 495.

Bychowcówna Franciszka, 374.
Bystram Bartłomiej, 481.

„ Tadeusz, 485.
N.. 482.

Bystramowa, N., 303.
Bystrzyna Marjanna, 373.
Caor Jan, archit., 169.
СареШ, profesor, 350, 352.
Cecyija Renata, kr. poi., 15.
Chalecki Krzysztof, 257.

Dymitr, 498.
„ Marjan, 469.

„ marszałek, 495.
Chataim, 486.
Chełchowski Krzysztof, 257.

ks., 57.
Chevalier, T. J., 348.
Chlebowski, pijar, 145.
Chlewiński, stolnik, 486.

. „ pisarz, 487.
Chludziriski Wojciech, 179,
Chmara Adam, 478, 490.

„ N., instygator, 479.
Chmielewski, starosta, 484.
Chodani, kan. wil., 123, 350.
Chodkiewicz, biskup wendeń., 94.
Chodkiewicz AleKsander, 269,

542.
„ Hieronim, 14, 226,

231, 302.
Jan Karol, 13, 15,
469.
Jerzy, 242, 320.
Krzysztof, 471,472.

Chodkiewiczowa, starościna, 485.
Chodkiewiczowle, 37.

Chodźko Jan, 282.
Chomiński, biskup eleuz., 97, 122,

334.
„ N., wojewoda, 483.

N , stolnik, 489.
„ N., pułkownik, 490.
„ Konstanty, 208, 486,
„ Zygmunt, 206.

Chomski Dyonizy, 482.
„ sędzia, 487.
„ strażnik, 479.

N , 492.
Chotkowski, ks., histor., 268.
de Chożewo Aleksander, 316.
Chrapowiccy Teofil i Krystyna,

472.
Chrapowicki, jenerał gub., 67.

„ strażnik, 483.
„ star., 482.

Chreptowicz Litawor, 31.
„ Adam, 473.

Jerzy, 171, 199.
„ Joachim, 280, 491.
„ N., pisarz, 484.

Chreptowiczowa Konstancja, 474.
Chreptowiczowie, 305.
Chrucki Piotr, 280.
Chrystyan, biskup, 20, 502, 503.
Chwalczewski, biskup, 76, 126.
Ciecierska, N., 316.
Ciecierski Dominik, 244.

„ Stefan, 244.
z Ciechanowca Paweł, prał. wil.,

126.
Ciechanowski Samuel, Michał

i Dominik, 471, 472.
Cieciszewski Albert, T. J., 538.
Cieciszowski, arcybiskup, 66, 148,

150, 279, 344, 345.
Cieszyński Bartłomiej, kan., 382.
Cilli, sekr. król., 14.
Ciołek Erazm, prał. wil., 92.
Ciołkiewlcz, N., 491.

Daniel, 492.
Cłundziewicka, N., 378.
Correglo, art., 157.
Cyboni Jakób, misjon., 137.
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Cybowicz, prał. wil., 123.
Gybulski Izydor, ks., 247.
Cycen Nikodem, ks., 217.
Cycero, 318.
Cycerski Walter, 245.
Cymblak, metrop. rusk., 27.
Cypryan, sufr., 35, 36, 41, 77,

78, 113.
Cywiriski Jan, sufr., 67, 68, 69,

89, 123, 124, 151, 157, 202,
320, 338, 339, 515, 523, 535.

Czacki Tadeusz, 98, 343.
Czajkowski Dominik, ks., 522.
Czaplfc Michał, 470.
Czapliriski Jan, 213, 370.
Czapscy, 478.
Czapski Adam, 198.

„ Marcin, misjon., 522.
„ wojewoda, 494.

Czarkowski Hieronim, 494.
Czarnecki Jan, 470.
Czarniecki Stefan, 238.
Czarnkowscy Adamostwo, 228.
Czartoryski v. Czartoryjski Adam,

62, 99, 280,294,315,
344, 345, 349, 350.
Michał, 238, 246.

„ jener., 369.
Czarzasty, T. J., 504.
Czechowicz, art., 157, 158, 174.

Filip, 492.
„ Ignacy, 491.

Jan, 491. "
Maciej, 489.
N., chorąży, 490.

Czeczot Jan, 351.
Czeczotowa Felicja, 482.
Czepel Mikołaj, ks., 32.
Czepan Kajetan, ks., 190.
Czerniawski Antoni, ks., 378.
Caerniccy, N., 371.
Czerniewski, T. J., 504.
Caernyszew, jener., 86.
Cssetwertyriscy, 224.
Czołgin, N., 209.
Czubowlcss, augustj., 145.
Cssudowski Leon, ks.. 189.

Czyczagow, jener., 298.
Czyrka, kan. wil., 126, 227.
Czyż Rafał, 313.

„ Kasper, 494.
„ N.. 478.

Dalinkiewicz Antonf, ks., 226.
Danilewicz, karmel., 145.

N., 492.
Daniszewski Antoni, ks., 168.

„ Jan, ks. 241, 369.
Dankers, art., 156, 157, 170.
Dannenmayer, histor., 350.
Danowski Onufry, 491.
Dauksza, kan. żmudź., 517.

Władysław, T. J., 539.
Dawidowicz, ks., 331.

żyd, 376.
Dawidson, rotm., 494.
Dąbkowski, misjon., 137, 335,

337.
Dąbrówka Stanisław, kan. wil.,

240.
Dąbrowski Józef, 484.

Michał, 472.
„ Stanisław, 479.
„ chorąży, 481.
„ podwojew., 493.

Dąbski, N., 475.
Dederko, biskup miński, 97. 335.

336, 337, 471, 536.
Dejblowie, 288.
Demblińscy, hr., 309.
Dereas, ob. de Reas.
Dernałowicz Józef, 490, 494.
Demałowicz Leon, 489.
Dębiriski, hr., 242.
Dibel Edward, ks., 207.
Djana, efezka, 169.
Długosz, kanon., kronik., 23, 27,

28, 29.
Dłuska Helena, 487.
Dłuski, prał. wil., 57, 63, 510.

„ Kammiera, 491.
Dmochowski, arcybiskup, 91, 535.
Doborowski, ks., 504.
Dobrogost, biskup, 22, 105, 153.
Dobryałowski Mikołaj, 241.
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Dobrzyńska Franciszka, 370.
Dogi el Maciej, pijar, 319.
Doliński Artur, 186.
Dolski Karol, 269, 470.
Dołudzianka Dorota, 366.
Dołżyk Paweł, ks., 244.
Domaniewski v. Domanowski Jan,

biskup, 77, 93, 112, 503.
Domański Ignacy, 266.
Dombrowska Róża, 368.
Dombrowski, N., 375.

Fabjan, 480.
Domecki, N., 313.
Domejko Kazimierz, 232.

„ Leon, 218.
Donat Józef, ks., 141.
Doroszkowski Melecj., opat, 499.
Dowbor Antoni, ks., 241.
Dowborowa Dorota, 185.
Dowgiałło, biskup wil., ob. Za-

wisza.
Dowgiałło Antoni, 488.
Dowgiałłowa, skarbnikowa. 481.
Dowgierdowiczowie, 154, 190.
Dowgird Anioł, kan. wil., 345,

352, 522.
N.. 198.

Dowgirdowicz Andruszko, 203.
„ Jan, 190.

Dowgirdowiczówna Świętochna,
203.

Downarowiez, dominikan., 145.
Jerzy, 481.
N., chorąży, 488.

Downarowiez, N., 488.
Dowojno Iwaszko, 209.

Piotr, 209.
Stanisław, 202.

Dowojnowicz Andrzej, 213.
Jan, 224.

Dowojnowa Anna, 209.
Dowojnówny Helena i Uljana, 209.
Drozdowski, ks., 518.
Drucka, księżna, 102.

„ Horska Konstancja, 469.
Drucki-Sokoliiiski Hieronim, 472.

» Metrofan, opat, 498.

Druktejn Dominik, ks., 221.
Drzewiecki, misjon., 145.
Dubiecki, histor., 76.
Dubowicz Stefan, 171.
z Dusznik Marcin, kan. wil., 12,

113, 169, 353, 357.
Dyakowski Napoleon, ks., 377.
Dulko Aleksander, ks., 217.
Dybicz, jener., 149.
Dycjusz, prał. wil., 120.
Dydyński, stolnik, 487.
Dylkiewicz Antoni, ks., 192.
Dymgajło Kazimierz, 278.
Dymitr, książę, 8.
Dziedowicz Samuel, 197.
Dziekoński, hr., 225.

„ skarbnik, 477.
Daiemianowicz Wincenty, ks., 236.
Dzierzgowicz, biskup wil., 29, 273.
Dziurdziulewicz, kan. infl., 478.
Ejgird, ks., 137.
Ejsmont, N.. 494.
Ejsmontowa Anna, 224.
z Ejszyszek Grzegorz, 273.
Ejtmin Józef, 477.
Ejtminowicz Onufry, 189.
Eljaszewicz, ob. Heljaszewicz.
Ellert Juljan, ks„ 224.
Eisner Wincenty, 486.
Elzelewiczowa Elżbieta, 369.
Elżbieta, król. węgier., 24.

król. poi., 12, 165.
Enholm, d-r, 361.
Ertman, domin., 145.
Erygena Jan, 251.
Eugenjusz IV, pap., 28.
Fabrez Jerzy, tercj., 359.
Falczewski, ob. Chwalczowski.
Falkowski, biskup, 24.

„ praeor, dominik. 522.
Feliks, sufr., 77, 113.
Felkieraamb, podkomorzy, 493.
Fergiss, krajczy, 484.
Ferssenowa, jener., 484, 493.
Fiedorowicz, ks., 220.

„ Ignacy, 494.
Fijałek, kg., hist., 28.
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Fijałkowski, arcybiskup, 69,
99, 351, 517, 521.

Filipowicz Jan, biskup; 34, 92.
Filsjean Jan, 301.
Fiorentynówny, zakon., 101.
Fiszerówna Krystyna, 374.
Fleming, podskar., 235.
Fleury, pisarz kość, 282.
Focjusz, metr. ruski, 27.
Fordon Józef, ks., 248.
Francesson, ks., 527.
Franciszek św., 250, 359, 365.

Salezy św., 101, 130.
Frank Józef, 496.
Frąckiewicz, kan. wil., 378.

„ Michał, pijar, 185.
„ kanon., 494.

„ oboźny, 481.
N., ks., 57.
Jan, 331.

Fryderyk, kr. prus., 182.
Frydgianus, luceri., 169.
Fryzel, guber., 361.
Fryzjusz Filip, T. J., 537.
Fulko, arcybiskup, 21.
Funke, technol., 282.
Gabryelowicz Wiktor, 185.
Gabszewicz Wincenty, ks., 245.
Gajdamowicz, ks., 137.
Galicz Jan, ks., 208.
Galimski Jan, 253. •
Galiriska Franciszka, 488.
Galii Jan, art., 169.
Gan, ks., 145.
Gasztold Jerzy, 186, 197.

„ Marcjan, 210.
Gasztold Olbracht, 201.

Piotr, 163, 167.
Wojciech, 199, 200, 203,
249, 253, 273, 274.

Gasatoldowa Anna, 197.
„ Marja, 200.

Gasatoldowie, 12, 21, 102, 158,
198.

Gąsiewski v. Gosiewski, sufr.,
§8,55,118,119,137,
140, aeo.

Gąsiewski N., ks., 238.
Gąsowski, kanon., 517, 522.
Gerhard, biskup, 21.
Giecewicz, kan. wil., 137.
Gieczewiczowa Tekla, 482.
Gieczewicz Jan, 480.

Hipolit, 216.
Giedroje Antoni, kan. wi)., 122,

236.
Antoni, jener., 494.
Jan Stefan, biskup, 85,
97, 514.
Józef, biskup, 187.
Marcin, 187.
Maurycy, 475.
Melchior, biskup, 93.
Michał, błogosł., 136.
Paweł, 187.
Stefan, 495.

Giedrojciowie, 23, 87, 486.
Giedygołdowicz Piotr, 214.

„ Siemion, 199,
215.

Giedygołdowiczowa Miłochna,
215.

Giedymin, w. ks. lit., 21, 89,
163, 472.
Jakób, 487.
Kiejstut, 194.

Giejsztort N., 479.
Giełgud, starosta, 371.
Gierzdowiczowa, N., 477.
Ginejko Adam, 478.
Ginet Jan, 477.
Glnkiewica Michał. T. J., 538.
Ginter, podstoli, 491.
Gintowt, arcybiskup,' 73.

Nikaay,. ks., 208.
Gintyłło, kan. żtn., 350.
Gintyłowicz Michał, 187.
Girski, kan. wil., 130, 132, 472.
Gilbert Studnicki Władysław, 11,

172.
Giżycki Gnegorz, 237.
Gliriski N.. 32.
Głębocki Kraysitof, ks., 371.
Godobskft Elžbieta, 259.
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Godebska, podstarościna, 370.
Godlewski, ks., 57,

„ ks. pisarz, 507. .
„ Aleksander, ks., 376.
.„ Tomasz, 487.

Golański, pijar, 61, 282, 350, 521.
• Golimontowie, 237.

Goliszewski, 228.
Gołaczewski, sędzia, 484, 494.
Gołaszewski, biskup, 103.
Gołębiowski Franciszek, 512.
Gołginowicz Michał, 213.
Gomułka Jan, ks., 379.
Górecki, kan. wil., 320.

Walenty, 525.
Gornicki, kan. wil., 120.
Górski Marcin, 488.
Górska, jener., 481.
Górski, kasztelanie, 490.
Gorszwiło Krzysztof, T. J., 539.
Gorzeńscy Feliks i Anna, 484, 490.
Gościmiński Paweł, 331.
Gosiewski Aleksander, 473, 515.

„ Tomasz, 331.
Gotfryd, opat, 502.
Grabią, prał. wil., 126.
Grabowiecki, ks., 228.
Grabowska, N.. 490.
Grabowski, karmel., 145.
и Gradzicz Jakób, ks., 233.
Grajewski, Jakób, 373.

Piotr, 375.
Grimm, kompoz., 519.
Grodeck, prof., 323.
Grodzicki, ks. katecheta, 521.
Grodziński Jerzy, 475.
Grotus, N., 484, 487.
Grotusowa, N., pułkown., 482.
Grudziński, ks., 122.
Grużewski Jan, T. J., 538.
Grygaliński, ks., 294, 296.
Grzegorz XIII, pap., 39, 133,

341, 347, 449.
XV, pap., 133.

Gucewicz, arch., 55, 154, 155,
Gudowicz Franciszek, tercj., 359.
Gurowski, marsssałek, 479.

Gzowski, sufr., 88, 122, 215,
334, 335.
Onufry, kan., 122.

Haberman, N., 490.
Hagendorf, jener., 122.
Hajnowie Jan i Róża, 200.
Haliburton, N.. 489.
Hałkowie Józef i Florjanna, 486.
Hamszejowie Jan i Barbara, 235.
Harasimowicz Maciej, prał. wil.,

156, 209, 339, 383.
Hausztejnowie, NN.. 288.
Hawnul, wojew., 163.
Heder, ks., 331.
Helena, kr. poi., 11, 32, 473.
Heljaszewicz, biskup, 94, 219.
Herberski, N.. 321.
Herburt, prał. wil., 71, 163, 344,

345, 379, 517, 521.
Hermanowie, NN.. 288.
Hermanowski, pułkown., 488.
Hickler, murarz, 363.
Hilarjon, karmel., 171.
Hilzen, biskup smoleński, 96, 469.
Hilzenowa, wojew., 489.
Hintz Grzegorz, T. J., 538.
Hlebicki Józefowicz, 263, 319.
Hlebowicz Jan, 203, 214.

Mikołaj, 470.
Hlebowiczowa Anna, 214.

« Krystyna, 542.
Hładowicki, kan. wil., 117.

Andrzej, 370.
Jakób, T. J., 539.

Hodkiński, archimandryta, 498.
Hołowiński, arcybiskup, 182, 252,

352.
Hołub Jan, 486.
Hołyński Szczepan, 471.
Hoppen, N., 477.
Horajn, biskup, 55, 84, 137.

„ sufr., 54, 81, 96,119, 141.
., Kasper, 478, 481.
„ N., kasztelan, 481.

Horodnicki, N., 479.
Horodyski Michał, 172.
Houwald, sufr., 57, 89, 337, 482.
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Hozjusz Stanisław, biskup, 37,
112, 357.
Ulryk, 12, 112, 357.

Hrebniccy Jan i Konstancja, 204.
Hrebnicki, T. J., 361.
Hryhorowicz, N.. 376..
Hryncewicz, kan., 141.

Stanisław, 480.
Hryniewicki, biskup wil., 72, 73,

234, 339, 383, 518,
525.
Teofil, ks., 242.

Hryniewicz Antoni, 483.
N., profesor., 352.

,, sędzia, 484.
Hryniewiczowa Teresa, 477.
Hryniewski, ks., 206.
Humiecki, ks., 234.
Hurko Jan, 471.
Hurynowicz, N., 481.
Husarzewski, ks., 335, 350.
Hutorowicz, N., sędzia, 480.
Hylzen, biskup, 96, 469.

., Jan August, 39.
Ihnatowicz Atanazy, ks., 338, 522.
Iliniczowa Anna, 229, 372.
Iłiniczowie, 237.
Inocenty III, pap., 425.

VIII, 443.
XI, pap., 423, 436.

Isaykowski, biskup, 94, 222, 258.
Jan, 217.

Iwachnowie Jan i Anna, 217.
Iwan, car, 13, 32.
Iwanowskł, N., 478.

Michał, 474.
ks., 371.

Iwaszkiowicz, budown., 482, 483.
Mikołaj, 190.

Iwaszkowicz Wojciech, 187.
Izaak, kan. wil., 113.
Izdebski, sufr., 84.
Izydor, metr. rus., 28.
Jabłoński, ks., 246.
Jacek św., 21, 77, 172.
Jachimowics Jóaefat, opat, 499.

Jakób, 499.

Jachowicz v. Jachnowicz, T. J., 518.
Jadwiga, kr. poi., 10, 22, 24,514.
Jagiełło, kr. poi., 8, 9, 22, 24,

26, 28, 29, 89, 102, 105,
125, 164, 165, 176, 185, 187,
191, 195, 197, 205, 208,
259, 362.

Jakielski, benedyktyn, 141.
Jakób, prał. wil., 105.
Jakóbielski, profesor, 352.
Jakubowicz Michnus, 199.
Jakóbowska Klara, 476.
Jakóbowski Adam, 221.
Jamiołkowski, T. J„ 327.
Jan Nepom. św., 63, 163.

,, z ks. lit., biskup wil., 30,
33—35, 76, 107, 124, 125,
157, 159, 177, 185,273, 279.

„ biskup lit., 21.
„ Kazimierz, kr. poi., 15, 44,

45, 116, 234, 236, 243, 258,
276, 366, 372, 475.

.. III, kr. poi., 17, 364, 366. :
„ Olbracht.kr.pol., 32,124,354.
„ kan. wil., 29.
„ z Czech, kan. wil., 105.
„ ze Śliwina, ob. Kirkor.

Janiszewski Kazim., 473.
Jankowski Mikołaj, kan., 199, 262.

„ Samuel, opat, 499.
Józef, T. J., 540.

., Franciszek, 478.
Janowicz Antoni, 490.
Januszewicz Rafał, 480.
Janusaewski, N., 478.
Jarczewski Wojciech, 326.
Jarocki Bolesław, ks.', 226.
Jarołowicz Jan, tercj., 359, 360.

Kazimierz, 359.
Jaroszewicz, hist., 22, 271, 252.

ks., 75.
Jasińscy NN.. 158, 187.
Jnslńska, wojska, 487.
Jasiński Józef, prał. wil., 126.

„ Kasper, kan. wil., 205.
„ Wojciech, 35.
„ stolnik, 494.
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JaskuJd Konstanty, кап. wil., 230.
„ N„ rotm., 485.

Jaskułdowio Adam i Jan, 255.
Jastrabecz, prał, wil., 105.
Jaszczold, ks., 220.
Jawnut, książę lit., 8.
Jawgielewicz Józef, 481.
Jaworski Ignacy, ks., 247.
Jazłowiecka Aleksandra, 233.
Jedliński, ks., 207.
Jeleńska Teresa, 480.

„ kasztelanowa, 486.
Jeleński Gedeon, 471.

„ Ludwik, 255, 262,483.
,, Stanisław, 478.
„ kasztelan, 479.
„ podczaszy, 476.

Jelska, starościna, 484.
Jendolenicz Maciej, 542.
Jerzy św., 109, 128.
Jeśman Marcin, 331.
Jewno, ob. Hawnul.
Jezierski Wincenty, ks., 193.
Jezierzowie NN., 288.
Jeziorowski, biskup, 243.
Jocher, 81.
Jodko; komornik, 485.
Jodkowa Joanna, 488.
Jodkowski, кап., 302, 371.

„ Tadeusz, ks., 370.
Jodzewicz, misjon., 144.
Jozafat św., 43, 163.
Józefowicz, ks., 192.
Józefowiczowa Teresa, 266.
Juchnowiczówna Jadwiga, 197,

199.
Judycka Zofja, 371.
Judycki Aleksander, 231.

„ sufr., 78, 79, 130.
„ kasztel., 486.
„ starosta, 110.

Juljanna, w. k. 1., 175, 474.
Juljusz II, pap., 443; III,'506.
Jundziłł, profesor, 282, 351.

„ marszałek, 477.
Michał, 481.
N., 321.

Juudziłł, łowczy, 480.
Jundziłłowie, 233.
Juraha T. J., 140, 540.
Juszkiewicz Antoni, 483.
Jurjewiczówny, 187.
Kaczanowska Krystyna, 195.

„ Katarzyna, 485.
„ N. Starościna, 488.

Kaczanowski Piotr, 254.
Kaczyński Stanisław, 495.
Kadłubowski, prał., 369, 491.
Kalinka, ks., histor., 56, 60.
Kalinowski Paweł, ks., 212.

„ Piotr, ks., 338.
Kaliński, misjon., 57, 145, 282.
Kalistrat św., 128.
Kałusowski, ks., 504.
Kałuszewski N., 211.
Kamieński Jan, 204.

„ Fulgenty, 478.
Kaminską Anna, 482.
Kamiński Ludwik, 194.

„ Włodzimierz, 470, 471.
„ N. podstoli, 489.

Kaniecka, podczaszyna, 490.
Kanizjusz, katech., 135.
Kaplewski N., 479.
Karasiowa Anna, 174.
Karbowiak, histor., 271.
Karęga Michał, 477.
Karężyna Starościna, 483.
Karłowicz Bernard, 193.

„ stolnik, 488.
Karłowiczowa N., 207.
Karol XII, 17.
Karp' Jozafat, bp. Żmudzi, 514.

„ Karol, кап. wil., 141, 528.
„ Józef, 241.
„ N., chorąży, 490.

Karpiówna Elżbieta, 241.
Karpowicz, biskup., 56,103, 144,

282.
Karski Maciej, T. J., 539.
Karwowski Kaaim., 374.
Kasperowicz, ks., §05.
Kastronowiez Lojba, 375.
Katarzyna II cesarzowa, 120,510,
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Katon, 274.
Kawecka Anna, 477.
Kazimierz św., 11, 14, 30, 41,

45, 92, 94, 109,
114, 115, 128,
144, 153 — 157,
161, 162, 233.

,. Jagiellończyk, 10, 28,
31, 107, 125,
159, 168, 190,
191, 202. 209,
212, 223, 225,
227, 231, 232,
248, 253, 256.

Wielki, 8.
„ Kapucyn, 528.

Kęsowski Jan, 470.
Kibitniewski, ks., 189.
Kiejstut w. ks. ]., 8.
Kiełpiński, kan., 137.
KieJpsz, kan. wil., 60, 481.

„ Joachim, 485.
Kiełpszowie Jan i Marjanna, 359.
Kierbedź, oboźny, 485.
Kierdej Eustachy, 198.
Kiernożycki, podstoli, 482.
Kiersnowska Franciszka, 484.

,, łowczyna, 480.
Kierzgajlowicz Mikołaj, 211,232.
Kijan Andrzej, 21.
Kińcza, kan. wil., 105.
Kinkl, d-r, 282.
Kirkor, 16—18, 75, 163, 171,

172, 351, 856, 525.
Kirszensztejn, biskup, 95.
Kisiel Adam Franciszek, 473, 516.
Kisielewski Antoni, ks., 235.
Kiszka, biskup, 94, 202.

„ Jan, 197, 208.
„ Leon, 370.

Mikołaj, 198.
„ Stanisław, 184.

Klszczyna Anna, 201.
„ Krystyna, 197, 208.

Kitkiewiess, ks., 184.
„ rogons som. 339,

Kitnoweki Piotr, T. J., 539.

Kitowicz, ks., 90.
Kleczkowscy, 492.
Kleczkowski Paweł, kan. wil., 198.
Klemens VII, pap., 30.

VIII, pap., 426, 427,
440, 443.

„ X, pap., 426, 436.
XI, pap., 429, 431, 454.
XII, pap., 121.
XIV, pap., 358.

Klikowicz Józef, ks., 174.
Klim Stanisław, ks., 197.
Klimański, kan. wil., 122.

:, Marcin, 208.
„ Stanisław, 479.
„ podkomorzy, 479.

Klimaszewski, kan. wil., 155.
„ Andrzej, ks., 369,

535.
,, Franciszek, кв.,

534.
.. Tomasz, 16.

N., ks., 57.
Klottowie Adam i Klara, 220.
Kluczyriski, arcybiskup, 101, 339.
Kluk, ks. przyrodnik, 282.
Kliipfel, dogmatyk, 100, 350.
Kłągiewicz, biskup wil., 6,66—68,

69, 70, 73, 83, 143—152,
156, 162, 184, 187, 279,
338, 342, 344, 345, 350,
351, 363, 380, 455, 456,
513.

Kłoczko Maciej, 229, 230.
„ Wojciech, 229.

Kłodzki Jan, 194.
Kłodziriski Kasper, 225.
Kłokocki, sufr., 62, 90, 230, 234,

254, 259, 313,
376.

„ Hieronim, 473.
Kłuszowski Ludwik, 375.
Kmita, pijar, 145.

., Michał, 245.
podwojewodai, 34.

Kniecaon Plaeyd, domin., 137.
Knoryng, jener., 60. .
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Kobielski, biskup, 235, 236, 237,
244, 262, 264.

Kobyliński N., 185.
Koc, ks., 57.
Kochański Wiktor, ks., 214.
Kociełł Michał, 253, .470.

„ Ambroży, 491.
Kocierzyński Augustj., 144.
Kociołkowski, ks., 244.
Kognowicki Józef, 484.
Kociszewski, ks., 505.
Koiszewski N., 376.
Kojałowicz Wojciech, T. J., 474,

538.
„ Kazimierz, T. J., 538.

Kolecki Aleksander, 186, 382.
Kolenda, arcybiskup rus., 95.
Kołłątaj, prał. wil., 85, 141, 517.

,, Hugo, ks., 60.
Komar Krysztof, 207.

„ Ignacy, 489.
„ N., sędzia, 489.

Komarowa Teresa, 478.
Kamatkowski, marszał., 493.
Komorowscy, star., 474.
Komorowska Konstancja, 265.
Komorowski Antoni, 475.

„ Stanisław, 487, 488.
„ N. wojski, 486, 489.

N., strażnik, 489.
Komulej, wizytator, 40.
Kończą N., sędzia, 480.

N., stolnik, 490.
Konopka, 60.
Konrad, książę, 503.
Konstanty, w. k., 18, 522.
Kontrym, prał. wil., 123.
Kopański N.. oboźny, 493.
Kopcewicz Stefan, 357.
Kopciowie Bazyli i Helena, 265.
Kopczyński, ks., 98.
Kopeć. kan. wil., 130, 182.

„ Bazyli, 238.
„ Jan Karol, 470.

Korbut, sędzia, 493.
Korczak, ks., 168.
Korczewski N., 245.

Korczyc N., cześnik, 493.
Kordziuk, podkomorzy, 493.
Knrejówna Anna, 184. •
Korejwo N., 360.

„ Gabryel, 475.
Korewa N., 187.
Korkonos Piotr, ks., 169, 362.
Korń Bolesław, ks., 219.

„ Maciej, opat., 499.
Korsak Adam, 479.

„ Aleksander, 476.
., Antoni, 477.
., Jan, 208.
„ Jan Mikołaj, 275, 321.

Jńzef, 220, 222, 258, 260,
269.

„ Paweł, 221.
„ Rafał, arcybiskup rus.,

43, 268.
., N., pisarz, 493.
„ N., rotmistrz, 481.

Korsakow, jen. gub., 362.
Korsakowa Marjanna, 483.

„ N., chorążyna, 493.
Korsakowie, 122, 186, 255.
Korwel Jan, ks., 195.
Korycki Andrzej, 241.
Koryzna Antoni, 493.
Korzeniewski Michał, ks„ 210.

„ Aloizy, domin., 522.
Korzon, histor., 59, 60.

N., ks., 201.
Kościałkowscy, 167.
Kościałkowska Anna, 489.

„ Barbara, 487.
„ marszałkowa,486.
„ stolnikowa, 487.

N., 477.
Kościałkowski Aloizy, 495.

„ Antoni, 484, 490.
„ Ignacy, 475, 493.
„ Józef, 490.
„ marszałek, 489.

Kościewicz, pisarz król., 368.
Kościewicssowie Janusz i Maryan -

na, 212.
Kościuszko, 60.
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Kosiło Władysław, 474.
Kersko Nikodem, 542.
Kossakowska, hetm., 484.
Kossakowski Adam, sufr.. 62, 91,

123, 173.
„ Antoni, 482, 485.
„ JanNepom., biskup

wil., 24, 57, 61—63,
68, 82, 89, 90, 98,̂
122, 138, 155, 158,
236, 252, 278, 279,
323, 337, 338, 340,
355, 356, 361, 380,
476,510—512,519,
525, 527.

.„' Józef, biskup infl.,
56, 60, 61, 86—88,
91, 120, 122, 228,
474.
Michał, 493, 495.

„ Wojciech, ks., 63,
534.
N., hr., 227.

„ Szymon, 489.
Kossecki N., 479, 486.
Kossow Hieronim, 218.
Kostka, biskup, 93.
Kostrowiccy, 188.,
Kostrowicki Samuel, 213.

„ Jozafat, opat, 499.
Onufry, 490.

„ N., starosta, 486.
„ jenerał, 488.

Koszczyc Antoni, 260.
Michał, 173.

„ Mikołaj, 208, 259.
„ Piotr, 245.

Kotkowski Stanisław, 472.
Kotłubaj, pisarz, 43.
Kotowiez, biskup wil., 49, 130,

132, 134, 142, 262,
382, 427.

„ biskup smoleri., 117,
180, 134, 157, 514.

„ Paweł, 498.
„ N.,.ks., 192.

Kotowiczowie Andrzej i Barbara,
223.

Kotwicz N., 186.
Kowalski Kazimierz, ks., 245.
Kozakowski, sędzia, 482.

N., 494.
Koziełł Michał, 205.

„ Kazimierz, 371.
Koziełło-Poklewski Fabjan, 205.

„ Tadeusz, 486,
„ Starosta, 490.

Koziełłowie, 479.
Kozierowski Józef, 483.

„ sędzia, 489.
Kozłowski, arcybiskup, 71, 100,

519.
Koźmian, prał. wil., 72.
Kożuchowski, ks., 376.
Kraczkiewicz, kowal, 313.
Krahelski Mateusz, 331.
Kramkowscy Jakób i Wojciech,

373.
Krasecżka, ks., 206.
Krasicki Ignacy, 489.
Krasicki, hr., 231.
Krasińska Katarzyna, 246.
Krasiński, biskup wil., 70—72.

152, 173, 195, 208,
240, 339, 465, 466.

„ Jan, 309.
„ N., hr., 376.

Krasodomski, ks., 238.
Kraszewscy Jan i Zofja, 479.
Kraszewski Ignacy, 12, 19, 43,

75, 159, 171, 324, 353.
Krauz, ks., 139.
Kreczkowski N., 376.
Kreuza, rotm., 483.
Kretowicz Bolesław, 228.
Krokier Leonard, T. J., 537.
Kruczkiewicz, pis., 317.
Krflgier, T. J., 328.
Kruhelska N., 288.
Krakowski, kan. wil., 336.
Krupicki Michał, 237.
Krupowicsowa Kwa, 481,
Krupski Piotr, 209.
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Krupskie Anna, Zofja i Kamilla,
230.

Kruszewski, prał. wil., 57, 122,
145, 155, 335, 337,
343.

„ Ludwik, 340, 369,
485.

„ N., chorąży, 493.
Kruszyński, кап. reg., 145.
Kryszczun Jerzy, ks„ 246.
Kryszpin Franciszek, кап. wil.,

113.
„ Hieronim, 229, 528.

Kryszpinówna Teresa, 229, 528.
Krysztopanis, ks., 202.
Krzczonowicz Piotr, 207.
Krzyczkowski Wojciech, ks., 248.
Krzywobłocki Aloizy, 478, 481.

„ łowczy, 484.
„ N., rotmistrz, 491.

Kublicka Justyna, 204.
Kublicki N., łowczy, 488.
Kucewicz Franciszek, T. J., 539.
Kuczewski Józef, ks., 213.

„ „ szambelan, 486.
Kukolnik, profesor, 352.
Kulczyóski Ignacy, opat, 499.
Kulesza Władysław, ks., 247.

„ N., starosta, 479.
„ prezes sądu, 487.
„ N., sędzia, 486.

N.. skarbnik, 478.
Kuleszyna Ludwika, 492.
Kulnin N., 339.
Kulwa, herez., 36.
Kulwieć N., straż., 482.
Kuncewicz Aloizy, 210.

„ Jakób, 213.
„ Konstanty, 260.

N.. ks., 320.
N., 212.

Kundaicz, sufr., 65, 68, 89, 123,
207, 260.

Kapść Jóief, 542.
Kurca Eustachy, 222, 473.

„ Marcin, 209, 263.
Kurek, ks., 85, 36.

Z Kurozwęk, Krzesław, ks., 30.
Z Kurzeńca, Jan, Łukasz, Jerzy

i Kasper, 239.
Kuszelewska, koniusz., 483.
Kuszelewski, koniuszy, 482.
Kuszewska Pietronela, 480.
Kuźmicki, ks., 363, 522.
Kyburg, hr., 271, 272, 273.
Lachnicki, prał. wil., 122.

„ Antoni, 542.
Józef, 487.

Lacka Apolonja, 495.
Lacki Jan, 190, 214, 256.

„ Onufry, 489.
„ Teodor, 214.

Lankaster, pedag., 280, 281.
Laskowicz Stanisław, 211.

„ Józef, 480, 483.
Laskowski Paweł, 259.
de-Łassy Maurycy, 477.
Laszko Jan, ks., 32.
Latkowski, pis., 20.
Layman, 449.
Lechnicki, kleryk, 331.
Lego Piotr, 169.
Legowicz, ks., 282.
Legowicz Stanisław, 484.

„ Hieronim, 493.
Lelusz Piotr, 210.
Lenartowlcz, profes., 352.
Lenkiewicz N., star., 491.
Leon X, pap., 165, 317, 443.

„ XII, pap., 99.
„ XIII, pap., 75, 183.

Leśniewicz, prał., 123, 344.
Leśniewski Ambroży, ks„ 226.
Leszczyńska N., 378.
Leszczyński Stanisław, król. poi.,

17, 51, 54.
„ v. Leszyński Pasch a-

zy, baaylj., 341, 348.
Likowski, sufr., 268.
Limont Marcin, 256.

„ Krzysztof, T. J., 539.
Linowskl Jerzy, T. J,, 259.
Lipnicki, prał. wil., 71, 92.
Lippomani, nuncjusz, 87.
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Lipski, sufr., 69, 100, 351, 515.
Liftą, nuncj., 60, 103, 148, 182.
Lodwin Jan, 207.
Lojolą Ignacy, św., 38.
Loret Maciej, pis., 270.
Lubaczewski Adryan, 369.
Lubecka, stolnikowa, 493.

N., 487.
Lubecki-Drucki Ksawery, 210.

„ Franciszek, 491.
„ N., 226.

Lubianiec Karol, ks., 377.
Lubicki, ks., 375.
Lubrański Grzegorz, ks., 30.
Ludwik węgierski, kr. poi., 125.

„ XVI, król franc, 146.
„ Antoni, prowincj., 359.

Luter, 35, 165.
Lutkiewicz, ks., 264, 359, 360.
Lutnicki, bernardyn, 145.
Łabok Jan, ks., 165.
Łabowscy, 288.
Łabuński, kan. wil., 67, 123.
Ładzik, v. Zadzik.
Łaniewski Wolk Plorj., opat, 499.
Łapinkiewicz, ks., 103.
Łapiński, ks., 191.
Łappa Tomasz, 490.
Łastowski, ks., 57.
Ławrynowicz Władysław, ks., 229.
Łassowa, kasztel., 480.
Łazowska, Honor., 489.
Łęczycki, drukarz, 12.
Łępicki Adam, ks., 473.
Łęska Marja, 189.
Łęski Hilary, 189.
Łobojko, profesor, 352.
Łokietek, król poi., 8.
Łopacliiska Anna, 220.

„ N., chorąźyna, 484.
„ Judyta, pisarzowa,

481, 488.
Łopaeiński Jan, biskup, 97, 119,

141.
„ Józef, sufr., 64, 97,

834.
Łopaciriski Józef, 120.

Łopaciński Mikołaj, 483.
Łopot Dominik, 373.

„ Stanisław, 493.
„ Michał, 373.

Łopuski Marcin, 246.
Łosiewski Krzysztof, T. J., 539.
Łosowicz, biskup wil., 29, 30.
Loszko Stefan, 471.
Łowicki Karol, 481.
Luba Piotr, 244.
Łukaszewicz, histor., 271, 274,

276, 320, 323, 352.
Łukomski Samuel, 542.

„ Iwan, 470.
Łupejko, ks., 187.
Łuskina, T. J., 516.
Łyczkowie Wit i Dorota, 244.
Łyko, karmel., 145.
Łyszczyński, 52.
Macaulay, histor., 250.
Maciej z Trok, biskup wil., 27,

£8,31,105,273,279,379,473.
Maciejewski, ks., 212.
Maciejowski Bernard, prymas, 6,

40, 107, 130, 146, 275,
353, 387.

Mackiewicz Jan, 481.
„ Franciszek, ks., 200.
„ biskup, 344.
„ sędzia, 483.

Madaliriski Jakób, 471.
Majewski Donat, 245.
Majłowicz, dominikan., 522.
Makarowicz, misjon., 144.
Makowiecki, podkomorzy, 491.
Malaspina, nuncj., 40.
Malewski, rektor, 284, 286.
Malinowski Antoni, 485.

Hipolit, ks., 242.
„ N., ks., 474.
„ N., 288.

Małaehowski, marszał., 354.
„ ks., 243.

Małyszewicz, ks., 104.
Mamiiiski, ks., 245.
Manteuffel, 39, 183.
Marcin V, pap., 27.



— 560

Marcin, prał. wil., 105.
„ Lwówek, 160.

Marcinkiewicz Tomasz, 492.
,, Jacek, bernardyn,

522.
Marelli, T. J., 211.
Markiewicz, prał. wil., 71, 345,

351, 517.
Masiulewicz, ks., 340.
Massalscy, wojew., 474.

„ książęta, 372.
Massalska, podczaszyna, 489.
Massalski, biskup wil., 18 55—60,

82, 85, 86, 97; 120, 122,
141, 143—146, 147, 154,
162, 184, 185, 196, 271,
279, 284, 334, 335, 354,
358, 359, 361, 363, 379,
476, 491, 505, 516, 525,
542.

Massalski Aleksander, 474.
Józef, 493.

„ Ksawery, 489, 493.
Michał, 229.

„ Tomasz, 485.
Masłowski N., 204.
Matusewicz Jan, 484.
Matuszewicz, pisarz, 52, 55.

„ Jerzy, 262, 374.
Matuszewiczówny Agnieszka

i Tekla, 374.
Mazaryni Juljusz, 438.
Mazowiecki Michał, T. J., 539.
Mecherzyński, pis., 78.
Madeksza Józef, 474,
Meinhard, biskup, 20, 501.
Meininghausen, biskup, 90.
Mejer Jan, 480.

„ Karol, 479.
„ wojski, 490.
„ koniuszy, 4S7.

Mejerowa, wojska, 488.
Mejsztowicz Adam, 297.
Mejsztowiczowa, sędzina, 493.
Melanchton, 395.
Mendog, król lit., 20, 475, 503.
Menue, kan. wil., 71.

Mercurius, 327.
Merkator Bernard, 135
Mesztyk, ks., 205.
Męciński, kan. reg., 144.
Mianowski Mikołaj, 214.
Miączyński, star., 486.
Michalkiewicz, proton., 75, 519,

525.
Michalski Karol, 369.
Michał Wiśniowiecki, król poi.,

47, 116, 375, 473, 542.
„ Zygmuntowicz, książę lit.,

473.
„ z Kowna, prał., 105.

Michałowicz Piotr, 207.
Michałowski N., 339.
Z Michowa Jakób, sufr., 76.
Michniewicz Józef, 485.
Michniewiczowa, strażnik., 481.
Michnowiczowa Felicja, 213.
Mickiewicz Adam, 351, 472.

„ Józef, ks., 535.
„ Piotr, 480.
,, sędzia, 495.

Mickiewiczowa Barbara, 258.
Miczkowicz'Jan, 187.
Mieczyńska N., 478.
Mieczyński, N., 478.
Miedzielewski, biskup, 92.
Mieleszkowic, 269.
Migdałł N., 319.
Migus, poddany, 29.
Mikielunas, ks., 200.
Mikołaj św., 128.

„ V, pap., 11.
sufr., 76, 105.

„ prob.troc.,27,ob. Dzierz-
gowicz bp.

„ kustosz wil., 31.
Mikoszyna Leokadja, 487, 491.
Miksiewicz, ks., 190.
Mikucki, prał. wil., 57, 66, 516.

pijar, 144.
Milewski Oskar, 200.
Miłosz N., 222.
Miłkoweki Mikołaj, 487.
Mlngajło, ks., 493.
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Mironas Józef, ks., 186.
Mirska, pisarzowa, 483, 495.
Mirski Sebastjan, 221.
Mitarnowscy, 480.
Mitarnowska Katarzyna. 480.
Mitkiewicz Józef, 168.
Mitkowiczowie, 186.
Mizael, arcybiskup ruski, 473.
Miżutowicz N., 281.
Mleczko Albert, 375.
Młocki Andrzej, 472.
Młynarski, kan. reg., 145.
Młynecki, kan. wił., 79, 130, 132.
Mnischek, marsz., 489.
Mniszkowa N„ 18.
Mnischowie Józef i Amelja, 373.
Mocarski Symon, ks., 371.
Moczulski Bolesław, ks., 249.
Modzolewski, komornik, 488.
Mohl, sędzia, 485.

„ komornik, 480.
Mokrzecki Jan, ks., 200.
Mołochowiec Franciszek, 488.
Mongirdowicz Wacław, 185.
Monkiewicz, tercj., 360.

„ sędzia, 477.
Monkowicz Jan, 260.
Montwiłł Józef, 378.

„ Stanisław, 378.
Montwid Wojciech, 157.
Moniuszko, ks., 374.
Morawski Ignacy, 494.
Mordas, wójt, 240.
Moroz Jan, 477.
Morykoni Józef, 482, 485.

„ pisarz, 481, 490.
„ N., starosta brzes. 476.

Mory konina, podkom., 479.
N.. 492.

Mosalski Grzegorz, 184.
Mościcki, archiwista, 118.
Mosiewicz Aleksander, 214.

„ Onufry, 485.
skarbnik, 489.

Mosayiiski, biskup, 91.
,. sekretarz, 588.

Murawjow, jen. gub., «68.

Murawski Ignacy, 211.
Muśnicki Dominik, 487.
Myszkowski Jerzy, ks., 338.
Naczowicz Michał, 229.
Naczowie, 190.
Nadbor, kan. wil., 126, 503.
Nadratowicz, ks., 103.
Nagórski Jan, 493.
Napoleon, 19.
Naramowski, T. J., 24, 26, 28, 29.
Narbutt Adam, 261.

„ Jan, 205.
„ Mikołaj, 213.

Nikodem, 491, 494.
„ Stanisław, 260.
„ Tadeusz, 486.
., Teodor, histor., 19, 22,

75, 161, 165.
,, Wojciech, 213.
,, marszałek, 481.
„ sędzia, 478.
„ stolnik, 482.
., wojski, 489, 490.

Narbutowicz Bonifacy, 204.
Narbutowiczowa Barbara, 204.
Narbuto wiczo wie Wojciech i Anna,

234.
Narkiewicz, profesor, 352.
Narkuski, biskup, 93, 112.
Naruszewicz Jan, 194.
Nasuta, wojewoda, 254.
Nayzer Jan, 302, 371.
Nazimowa, jener., 368.
Nestoro wiczo wie Jan i Katarzyna,

236.
Nicolfus, kanonista, 432.
Nidecki, biskup, 93.
Nieborslii, sufr., 78, 84.
Niedźwiecki, ks., 338.

„ Paweł, 542.
Niemcewicz, pisarz, 14.
Niemczynowicz, kan. wil., 326.
Niemejer, pedag., 282.
Niemeksg», prał, 71.
Z Niemencayna Stanisław, kan.

wil . , 3 1 . •
Niemłra Mikołaj, 206.

71
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Niemira Stanisław, 245.
„ wojewoda, 264, 316.

Niemirowicz Jakób, 204.
Niemirowiczówna Jadwiga, 204.
Niemkiewicz, ks., 340.
Niemyski, ks,, 316.
Niepokojczycki, starosta, 481.

„ rejent, 493.
Niesiecki, T. J., 30, 33, 47,.78,

81, 95, 129.
„ Antoni, 340.

Niesiołowski, wojewoda, 480, 485,
493.

Niewęgłowski N., 482.
Niewiarowicz, ks., 57, 374.
Niewiarowiczowie, 207, 493.
Niezabytowscy, 226.
Niezabytowska Alina, 220.

„ podkomorzyna,
485, 491.

Niezabytowski Edmund, 220.
„ . Jan, 486.
„ Kajetan? 518.

Niezabytowski,. hrabia, 211.
Niklewicz Symon, T. J., 538.
Noniewicz Anzelm, ks., 246.
Nosewicz, ks., 370.
Nowicki, ks., 145, 170.
Nowodworski, ks., 5.
Nowosilcow, kurator, 345, 349.
Nowiejski Piotr, ks., 474.
Obrycki N., 277.
Obuchowicz, szambel., 304.

„ sędzia, 492.
Ochotnicki, półkown., 486.
Odachowska Zofja, 211.
Odachowski, starosta, 492.

„ Michał, 374.
Odyniec, podstar., 485.
Ogińscy Jacek i Joanna, 257.

„ Marcin i Marcybela, 256.
Ogińscy Marcjan i Tadeusz, 171,

191.
„ Tadeusz ł Anna, 264.

Ogińska Jadwiga, 361.
„ Aleksandra, 488.
„ Gabryelowa, 525.

Ogińska wojewodzina, 480.
„ starościna, 479, 480.

Ogiński, biskup, 95, 137.
Bohdan, 191.
Gabryel, 191, 480.
Ignacy, 145.
Kazimierz, 228.
Ksawery, 485, 494.
Marjan, 471.
Marcjan, 470.
kasztelan, 370, 486.
N., książę, 199.
starosta, 490.
marszałek, 488.

„ wojewoda, 166, 480, 485.
Ohurcewicz Symeon, opat, 499.
Okęcki, biskup, 87.
Okuszkowa Joanna, 222.
Olbracht, król poi., ob. Jan 01-

bracht.
Olechnowicz, pijar, 144.
Olechnowiczówna Anna, 264.
Olelkowiczówna Zofja, 14.
Oleśnicki Zbigniew, 9.
Olędzka, marszałkowa, 481.

„ starościna, 485, 492.
Olgierd, w. k. 1., 8, 21, 24.
Olszańscy, książęta, 196.
Olszańska Jagwiga, 228.
Olszański, biskup wil., 35, 36,

77, 92, 93, 99, 112,
126, 127, 158, 164,
177, 186, 228.

„ . sufr., 236.
„ Aleksy, 228.

Olszewski Antoni, ks., 245.
„ Władysław, ks., 185.

Oław, król szwed., św., 20.
Omulski N., 489.
Opacki Chryzanty, 240.
Oranowski Stanisław, 491.
Orłowski, miąjon., 145,
Orsettl Wilhelm, 482.
Ortitz Michał, T. J„ 587.
Orzechowskl Piotr, 221, aO7.
Orzeszko Michał, 256.
. „ N., 37H.
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Ościk Jerzy, 190, 233.
Oslński, sufr., 75, 98, 351. "

• Osipowski, pułków.," 487, 492.
„ podkomorzy, 488.

Oskierko Samuel, 473.
» Ignacy, kan. wil., 528.

Ludwik, 528,
Oskierkowa, jener., 480.

Teresa, 528.
Oskierkowie, 231, 528.
Ostrogski Konstanty, 175, 232.

371.
Ossolińscy, 375.
Ossolińska N.. 266.
Ossoliński Aleksander, 245.

Józef, 246.
Maksymiljan, 244, 375.
Wiktor, 245.

Ossowski, kan. wil., 47, 49, 116,
117.

Ostrowski, ks., 487.
Ostrożariscy, 245.
Oświęcimski Stanisław, 354.
Owidjusz, 318.
Owsiana, podstar., 484.
Owsiany N., 328.
Oziębłowska N., 264.
Oziębłowski Piotr, 264.
Pac Antoni, 193.

>, Feliks, 204.
.., Kazimierz, biskup, 45, 49,

94, 117, 129.
r, Konstanty, 470, 475.
„ Krzysztof, 171, 193, 376.
„ Michał Kazimierz, 16, 47,

116, 169, 192, 211, 258.
„ Mikołaj Stefan, biskup wil.,

48, 49, 79, 95, 107, 117.
141, 240, 248, 254, 329.

» Mikołaj, biskup żmudzki, 78,
327.

., Mikołaj, eks-prałat, 37. 39,
U2, 113, 127.

•> Paweł, sufr., 41.
.. Piotr, 196.
.. Stefan, 171, 193.
., Władysław. 469.

Pac N.. prałat wil., 116.
„ N., starosta, 481, 488.

Pacewicz, profesor, 352.
Pacowa Agata, 236.

„ Anna, 186, 195.
Pacowie Mikołaj i Zofja, 235.

NN.. 483.
Pacówna, mniszka, 172.
Pakosz Kazimierz, 477.

Jan, 470.
Palulon Kazimierz, ks., 236.
Panasewicz, ks., 206.
Pancerzyńscy Ludwik i Konstancja

224.
Pancerzyński, biskup wil., 53, 81,

85, 118, 137, 142,
223, 254, 360.

„ N., chorąży, 493.
Papóe, histor., 28, 33.
Papucewicz, ks., 374.
Parafjanowicz, łowczy, 487.
Parczewscy, 478.
Paszkiewicz Antoni, 354.
Paszkiewicz, N., 208.
Paszkowski, pisarz, 112.

„ . N.. 492.
Patrykowski, prał., 258.
Paweł I, cesarz, 18, 64,122, 148,

155, 263.
„ П, pap., 30.
„ V, pap., 426.

PawQcki Kajetan, 483.
Pawlikowski, sędzia, 485.
Pawłowicz Jerzy, ks., 187.
Pażowski, ks., 145.
Pelikan, rektor, 345, 349, 540.
Peretti, artyst., 169.
Perkun, 7, 22, 153.
Perowski N., 339.
Perzyński Jerzy, 269.
Pestallozzi, pedag., 282.
Piaseccy, 167.
Piasecka, starościna. 875.
Plasecki, kan. wil., 259, 357.
Piećkowica Andrzej, kan. wil.,207.

Michał, 207.
Pieńkowski Graegora, opat, 498
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Pieślak N., 269.
Pierzchała Abraham, 31.
Pieszkowski Eustachy, opat, 498.
Pietkiewicz Edmund, ks., 248.

„ Benedykt, 490.
Ignacy, 492.
N.. ks., 186.

„ misjonarz, 145.
N.. 43.

„ podkomorzy, 476.
Pietkiewiczowa Marjanna, 485.
Pietkiewiczowie, 475.
Pietranis Justyn, ks., 197.
Pietraszkiewicz, ks. 282.

„ starosta, 490.
Pietrzkiewicz Józef, cześnik, 487.
Pilchowski, sufr., 56, 60, 82, 147,

208, 286, 321, 337, 363.
Pilichowski, biskup, 93.
Piłsudzki, N., 184.

„ Jan, 493.
Piórowa, starościna, 483.
Piotr W., cesarz, 17, 51.
Piotrowiccy, 376.
Piotrowicz, N., 494.
Piotrowiczowa, N., 490.
Piotrowiczowie, 174.
Piotrowscy, N., 479.
Piotrowski Felicjan, ks., 188.

„ Mateusz, ks., 193.
Pisanko Adam, ks., 247.

„ Seweryn, 373.
Pius V, pap., 133, 430, 434.

., VI, pap., 143, 14(>, 341.
„ VII, pap., 98, 148.
„ IX, pap., 183.

Plater Augustyn, 489.
„ Gustaw, 188.
„ Teofil, 173.
,, Kazimierz, 483.

Ludwik, 488.
„ Zyberg, 222.
,, podkomorzy, 489.

Platerowa Anna, 482, 490.
„ Emerencjanna, 476,

480, 4Й6, 492.

Platerowa N., starościna subocka,
478.

Platerowie, 367.
Plichta, biskup wil., 25, 106.
Płaskowicki Adolf, ks., 208.
Płocharski, prał. wil., 115, 363.
Pobikrowski Bartłomiej, 244.
Pociej Aleksander, 488.

,, Leonard, 190.
„ Michał, 190, 482, 486.
,, oboźny, 490.
„ starosta, 495.

strażnik, 493.
„ N.. 280, 486.

Pociejowie Fryderyk i Katarzy-
na, 223.

„ ' Jan i Katarzyna, 265.
Pocołojewski, profesor, 343.
Poczobut, T. J., 348, 351, 540.

„ Wawrzyniec, 475.
Poczobutowie Andrzej i Dorota,

255.
Podberezcy NN., 475.
Podbipięta, łowczy, 482.
Podczaszyński, prof., 158.
Podhorodeński, sufr., 343.
Podolecka, łowczyna 484.
Pogorzelski, kan., 309, 374.
Poh.1, misjon., 68, 337, 354, 521.
Poinsot, pisarz, 282.
Pojewski Stanisław, 239.
Pokorszewski Krzysztof, 256.
Pokroszyński, cześnik, 484.
Polanowski Tadeusz, 481.
Polkowski, ks., 139, 141.

„ Tadeusz, 484.
Polkowski, podczaszy, 484.

N.. 492.
Pobliski Bazyli, opat, 499.
Połubińska Zuzanna, 372.
Połubiński Aleksander, 265, 470.

„ Konstanty, 23*2, 254,
372.
sufr., 61, 89.
prał. wil., 259.

Połupiuta Mikołaj, 469.
Pomarnacki Antoni, 488.
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Pomarnacki łowczy, 484.
Pomuska Regina, 359.
Poniatowscy, 243.
Popławski, biskup, 243.

N., 376.
Possewin, legat pap., 341.
Potemkinowa, maryawitka, 358.
Potocka, hrabina, 237.

Józefa, 373.
„ N., wojewodzina, 478.

Potocki Andrzej, 470.
Jan, 371.

„ N., 122.
Pouget, katecheta, 521.
Poźniak Antoni, 480.

Ignacy, 489.
Józef, 478.

Prażmowski, biskup, 258.
Preuschoff Jan, T. J., 536.
Procewicz Piotr, kan. reg., 137.
Prochaska, histor., 10, 22, 25, 27.
Prostywiłowicz Iwaszko, 210.
Proszkowski, domin., 145.
Proszyński Benedykt, 479.

Stanisław, 208, 482.
Protasewicz, biskup wil., 36—38,

44, 77, 93, 112, 165,
188, 232, 258, 275,
279, 318, 320, 322,
346, 347.
Feliks, 478.

Protasewiczowa, N., 378.
Prozorowa, N., 315.
Prusinowski Józef, 493.
Pruszyriska Elżbieta, 477.
Pruszyriski, biskup, 485.

sędzia, 486, 492.
Przebendowski, biskup, 245.
Przeciszewski, N., 161.

Kazimiera, T. J..
540.

Przecławska Anna, 264.
Przecławski, kan. wil., 130, 141,

258.
Praezdssieecy, hr. 218.
Praezdsieekl, N.. 161.

Przyałgowski, ks., 24, 36, 75, 76,
80, 129.

Przybora-Trojan, 477.
Przysięcki Bronisław,' 542.
Przyszychowski Jan, 372.
Puchalscy Aureljan i Teodora,254.
Puciłowski, ks., 57, 476.
Pudełko Jan, ob. Andruszkowicz
Puhrbach, archit., 164.
Pukień Aleksander, kan. wil., 141.
Pungowska, jener., 483, 489.
Pusłowski Wandalin, 233.

Wojciech, 174, 234.
prał. wil., 66, 123,
174, 375.
N., 341, 490:

Putwiński Maciej, kan., 488.
Puzyna Józef, biskup, 96, 97, 137,

141, 475.
., Nikodem, sufr., 57, 62—

65, 82, 83, 123,' 144, 148,
335, 363.

Puzyna Piotr, T. J., 137.
„ Michał, starosta, 475, 495.

Stanisław, 483.
., stolnik, 485.

Puzynina Elżbieta, 219, 259.
„ jenerał., 478.
., kasztelanowa, 484.
,, chorążyna, 485.

Puzynowie, 376.
Puzyrewski Marcin, ks., 242.
z Pyzdr.Jan, kan. wil., 31.
Raczkowska Pelagja, 490.
Radogolska Anna, 209.
Raduszkiewicz Hilary, d-r, 175.
Radwan Andrzej, 253, 372.
z Radziejowa Jan, sufr., 76.
Radziszewski Stanisław, 186.

Michał, 477.
pisarz, 324.
pułkownik, 489.
chorąży, 479.

Radziwiłł Albrycht, 488.
Bogusław, 198, 473.
Dominik, 356.

„ Janusz, 44, 141.
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Radziwiłł Jerzy, biskup wil., 58,
39, 78, 107, 127, 279,
326, 341, 346.
Jerzy, 214.
Józef, 489.
Karol, ,55, 112, 489,
Klemens, 234.
Krzysztof, 14.
Mikołaj, 12, 33, 168,

172,199,238,
240,241,373.
Czarny, 36,
38, 356.
Rudy, 211.

„ „ Krzysztof į'y.
„ Sierotka, 37,

472.
Olbracht, 200.
Stanisław, 34, 470.
Stefan,. 206.

„ Wojciech, biskup wil.,
33, 279.
jenerał, 488.

Radziwiłłowa Benlgna, 190.
Eufemja, 472.
Halszka, 197.
Karolina, 210.
Ludwika, 187. .
księżna, 50, 370.

„ wojewodzina, 480.
N.. 188.

Radziwiłłowie Mikołaj i Anna, 264.
N., 37, 264, 347,
471, 472, 495.

Radziwiłłówna, mniszka, 264.
RadziwlłłównyHelena i Zofja, 219.

„ Anna i Petronela
374.

Rahoza, N., 493.
Rajcewicz, ks., 339.
Rajeccy, starost. 474.
Rajecką, N. 371.
Rakowski, ks., 103, 104.
Ralowicz Jakób, 201.
Rapszewicz, ks., 297.
Raszko Jan, 240.
Rątomski, podkom., 482.

Rądecki-Mikulicz Wincenty, 542.
Rdułtowska, N.. 486.
Rdułtowski, 485.
de Reass Robert, 494.

„ N.. sędzia, 476.
de Reassowa, N., 478.
Rebert, ks., 208.
Rejtan, podkomorzy, 489.

„ strażnik, 479.
Repnin, książę, 18, 60, 61, 362,

372.
Reut Mateusz, 489.

„ N.. 473.
Reutowa Helena, 491.

„ Scholastyka, 492.
Rexhaus, N., 484, 487.
Rhigi, art., 155.
Riaocour, biskup, 240, 242, 245,

246.
Richelieu, jener., 472.
Rodkiewicz Samuel, kan. wil., 141.

N., ks., 220.
Rodziewicz, ks., 224.

Józef, 489.
„ starosta, 488.

Rogalski Baltazar, T. J., 539.
z Robotny Bartłomiej, 234.
Rojan, ks., 165, 317.
Rojziusz, prał. wil., 93, 317, 318,

346.
Romanowicz Antoni, 482.

Jan 205.
Sieriko, 205.
sędzia, 479.

Romanowiczowa Anna, 205.
„ Bohdana, 205.

Romer Dominik, 482.
„ pułkownik, 493, 495.

Ropp, biskup wil., 76, 184, 188,
206, 207, 212, 218, 246,
247, 248, 249, 339.

Rosadowski, stolnik, 490.
Rościszewski, biskup, 93.

Franciszek, T.J., 540.
Rosnerowa Katarzyna, 494.
Rossochackl Mikołaj, 470.

N., 193.
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Rossołowski Ignacy, ks., 207.
Rostkowska, jener., 492.
Rostkowski, T. J., 38.
Rożariski, opat, 470.
Rożniatowski, ks., 103.
Rudkiewicz Hieronim, tercj., 359.
Rudogowscy Florjan i Anna 235.
Rudomina Jan, 202.

Józef, T. J., 474.
Piotr, 291, 370.
Stanisław, 247.

Rudominowa Marjanna, 370.
Rudziński Stanisław, T. J., 539.
Rudzis Michał, ks., 212.
Rumbowiczowie Stanisław i Do-

rota 228.
Rupejko, starosta, 192.
Rupniewski, biskup, 90, 237, 243,

245, 315, 340, 369.
Rusiecki Antoni, 485.

Kanut, 158.
Russel, starosta, 481.
Ruszczyc Kazimierz, 492.
Ruszczycowa Kunegunda, 471.
Ruszczycowie, 483.
Rutkowski, ks., 208.
Rutski Weljamin, arcybiskup rus.,

269.
„ Stanisław, 483.

Rybski Andrzej, T. J., 539.
Rydzewski, starosta, 489.
Ryliński, biskup, 87.
Rymariski, domin, 145.
Rymgajło, kleryk, 331.
Rynkowski Antoni, ks., 522.
Rynwid Jan, 228, 259.
Rynwidowie Michał i Beata 211.
Ryźkowski, ks., 376.
Rywocki Jan, T. J„ 538.
Rządkowska Jadwiga, 373.
Rzewuski Teodor, 471.

„ chorąży, 490.
N.. 87.
Leon, opat, 498.

Sacco v. Sakko, major, 479.
Sackenowie, 91.
SadowAi Ignacy, 265.

Sadowski Józef, T. J., 540.
Sakowicz Andrzej, 199, 219.

Adam, 472, 542.
Bohdan, 199. '

Sakowiczowa, Karolina, 483.
„ Marjanna, 472,542.

Salmanowicz, podk. 488.
Salmanowiczowa Antonina, 488.
Salpa Mikołaj, T. J., 537.
Salwador, archit., 157.
Sandziwojewicz, marszał., 474.
Sanguszko, biskup smól., 78, 108,

470.
Sanguszkowa Konstancja, 473.
Sapieha, biskup wil., 46, 47, 78,

116, 129, 136, 154, 174,
178, 190, 199, 204, 215,
222, 224, 256, 276, 277,
329.
Aleksander, 254, 472.
Antoni, 262.

„ Benedykt, 258.
Dymitr, 234.
Jan, 220, 243.
Józef, sufr., 54, 55, 81,

97, 140, 321.
podskarbi, 243,
263, 334.

Kazimierz, 172,195,255,
259, 265.

„ Jan, 50, 51,
80, 143, 157,
259.

„ Kazimierz Leon, 192,
222,232,253,
372,374,472.

Lew, 15, 153, 154, 169,
170, 220, 221, 231, 232,
233, 245, 256, 258, 269,
308, 322, 347, 367, 373,
469, 472, 473.
Michał, 316.
Paweł, 169, 196, 374.

,, marszałek, 854.
„ starosta, 372.

N., 247, 321.
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Sapiehowie Mikołaj i Kazimierz
195.
N., 37, 231, 269,
347, 376, 469,

Sapieżyna Katarzyna, 243, 473,
,, wojewodz., 481, 482,

492.
N., 376.

Sarbiewski, T. J., 157, 348.
Sarnacki Antoni, 486.
Sawariiewscy, N., 321.
Sawaniewska Zofja, 369.
Sawicki, N., 259.

„ Antoni, 518.
strażnik, 483.

,, rotmistrz, 482.
Schmelling Melchior, T. J., 538.
Schonhoff Grzegorz, T. J., 538.
Sciepura, karmel., 145.
Scypion del Campo Jan, 214, 263,

312, 368.
„ Jerzy, 229.

Józef, 263, 268, 373.
„ Ignacy, 263.

Scypionowa Teresa, 266, 368.
Scypionowie, 255, 263, 265.
Sebastjanowica Jan, 291.
z Siecina Wojciech, biskup, 76.
Siekluccy, 261.
Sieklucki Rafał, 370.
Sielawa Antoni, arcybiskup rus.,

" 473, 474.
,, Wojciech, 471.
„ podkomorzy, 493.

N.. 488.
Sielicka Marja, 478.
Sieneński Jerzy, 231.
Sienicki, franciszkan., 145.
Sienkiewicz, sędzia, 490.

„ ks., 522.
Sierakowski, biskup, 87.
Sierzputowski, pis., 52.
Siesicki, kan. wil., 130.

„ Jóssef, 495.
„ Kazimiera, 188.
„ Ksawery, 491.

Siestrzencewicz, arcybiskup, 56,
63, 65, 68, 84,
85,86,103,148,
162, 279, 340,
345, 351, 361,

. 380.
Ludwik, 486.

„ półkownik, 488.-
Siestrzewitowska Katarzyna, 241.
Siezieniewski Michał, 224.
Sidorowicz, bernardyn, 144.
Silbernilc, misjon. 145.
Silnicki, sufr. 79, 210.
Sinicki, N., 481.
Sipajło, ks., 370.
Sipajłówna Anna, 484.
Sipowiczowa Marjanna, 491.
Siwicka Eufrozyna, 489.
Siwicki Jan, 480.

„ przeor dominikanów, 527.
Skarga Piotr, T. J., 3, 37, 98,113,

128, 148, 166, 347, 353,
. 356, 367, 396, 472, 537.
Sebastjan, T.J., 469.

Skaszewski Paweł, ks., 200.
Skidełł, kan. wil., 350, 351, 352,

521.
Skimborowicz N., 75, 99.
Skinderowie Andrzej i Stanisław,

210.
Skirgiełło, w. k. 1., 9.
Skoczyński, ks., 57.
Skorulska Barbara, 307.
Skorulski, kan. wil., 88, 347.

„ Jerzy, 474.
Skuminowicz, sufr., 46, 84.
Skuncewicz N., starosta, 491.
Skurewicz Kazimierz, 477.
Ślepsć N., 321.
Ze Śliwina Jan, ob. Kirkor.
Śliwiński Feliks, 481.
Ślissieri Rafał, 479.

„ Michał, 361.
„ krajczy, 482.

Śliźniowa Zofja, 234, 487.
śliźniowie, 478.
Słabszyński Antoni, ks., 204.
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Słonczewski, ks., 376.
'Słupski, sufr., 48, 79, 84, 130,

132, 133, 134, 142, 154,
178, 188, 196, 199, 203,
206, 208—211, 214, 219,
228, 232, 248, 253.

Słuszka Aleksander, 471, 473.
„ Józef 201.

Słuszkowie, 175, 262.
Smigielski Mikołaj, 204.
Smoleński, histor., 60.
Smolski, kan. wil.. 123.
Smuglewicz, art., 157, 158, 172.
Snarki. ks., 194.
Sniadecki, rektor, 323, 351.
Sobieski, król poi., ob. Jan III.
Sobolewski Napoleon, ks., 224.
Sokolińscy-Druccy Karol i Ewa,

215.
Sokolowski Franciszek, ks., 212.

„ Władysław, 475.
N.. 477, 478. • •

Sokulski Stanisław, T. J.. 539.
Sołłohub N.. 211.

„ wojewoda, 493.
Sołłohubowa, jener., 480.
Sołodziewicz, kan. wil., 113.
Sołtan Aleksander; 269.

„ Jerzy, 479.
„ N.. 479, 491.

Sondecki, chirurg, 335.
Songajło Antoni, ks., 235, 249.
Songalowa Marjanna, 185.
Soroka Celestyn, benedyktyn, 194.

„ N„ 204.
Sosna Wojciech, kan. wil., 31.
Sosnowski Platon, bassylj., 521.
de Soxo Benedykt, T. J., 538.
Srzedziński Józef, ks., 245.
Stacewicz N., 319.

,, Tomasz, 471.
Stachowska N., 288.
Stalowski Kazimierz, ka., 210.
Stanionis, ks., 230.
Stanisław św., 93, 108, 146, 147,

153, 156.
,. Kostka św., 346.

Stanisław August, król poi., 18,
64, 65, 80, 122, 226,
235, 491.

„ kan. wil,, 30.
Staniewicz, strażnik, 494.
Stankiewicz N., 255.

,, Kasper, 376.
Stański Jerzy, 494.
Starzeński hr., 208.
Staszewski Józef, 489, 493.

„ podkomorzy, 493.
Staszkiewicz Cześnik, 479.
Staszko Zygmunt 470.
Stawscy Jan i Jerzy, 237.
Stebelski, hist., 30.
Steckiewiczowa, chorążyria, 470.
Stefanowicz Krzysztof, 255.

,, wójt wil., 111.
Stetkiewicz,. pułkownik, 480.
Stęgwiłło Rafał, 492.
Straszewicz N., 477.
Strawiriski Antoni, 484.

Jan, 232.
pisarz, 484, 493.
starosta, 480, 488.

Strojnowski, biskup wil., 56, 62,
63—66, 68, 83, 89, 125,
148, 170, 336, 337, 341,
342—344, 349, 350.!

Strumiłło,. pisarz, 282.
Strutyńscy, N., 474.
Strutyńska Róża, 475.

„ starościna, 490.
Strutyński Ildefons, 480.

„ Józef, 479.
„ starosta, .490.

Stryeński, cześnik, 375.
Stryjkowski, kron., 23, 25, 28,

31, 33, 164.
Strzyżewski Maciej, 483.
Stulpiniewicz Stanisław, tercj.,

359.
Suchocki, ks., 201.
Sulistrowska Brygida, 197, 207.

,, N., pisarssowa, 478.
,, stolnikowa», 493.

72
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Sulistrowski, кап. wil., 122, 197,
337.

„ Stefan, 479.
N., 206.

Suszyński, ks., 208.
Suworow, graf, 372.
Suzin Michał, 167.
Świderski, N., 479.
Świdrygiełło, ks. lit., 9, 28, 29,

195.
Święcicki, кап. wil., 114.

Michał, 492.
Świnarski, sędzia, 481.
Świnołęcki Jędrzej, 244.
Świntorog, w. k. 1., 7, 22, 153.
Świrscy, książęta, ob. Piećkowicz,
Świrski Jan, 205.
Sylwestrowicz Juljan, 486.
Syrewicz Józef, tercj., 359.
Syruó Antoni, 484.

„ kasztel., 487.
Szabłowski Wincenty, ks., 245.

„ karmelita, 133.
Jan, 370.

Szadurski Władysław, 491, 494.
Szajnocha, hist., 23.
Szaniawski, biskup, 95, 107, 118.

,, кап. wil., 95.
Szantyr, ks., 279, 280, 313.
Szapel Edward, ks. 249.
Szarkiewicz Józef, 492.
Szauman, N., 222.
Szaumanowie, 221.
Szawlewicz, misjonarz, 522.
Szczorsowa Dorota, 257.
Szczuka, кап. wil., 141.
Szczytt Jan, 495.

„ Justyn, 221.
Józef, 494.

,, Krzysztof, 474.
Szczyttowie Jan i Barbara, 198.
Sssoliga, biskup wil., 30, 31, 32,

92, 273.
Szembek, biskup, 91.
Szemiot, N., 478.
Szemiotowie Eustachy, Michał

i Jan, 374.

Szemiotowicz Jan, 230.
Szenfelt, ks., 137.
Szepecki, ks., 185.
Szetkiewicz Kazimierz, 194.
Szkop Józef, ks., 210.
Szmigielski Antoni, 487.

,, Kajetan, 478.
Szmit, ks., 372.
Szmydt Gabryel, ks., 263.
Szpannenberg, ks., 340, 373.
Szroter Jan, 213.
Szujska, księżna, 236.
Szukiewiczowie, 492.
Szukszta Zygmunt, 470.

,, Ignacy, sędzia, 481,492.
Jan, 486.

Szulc Ambroży, кап., 173.
„ Tadeusz, 490.
,, prał. żm., 488.
„ N.. 480.
„ architekt, 17, 155.
,, baron, 483.

Szumski, ks., 103.
„ Michał, 186.
., koniuszy, 484.
,, podstar. 354.

Szwarc Wilhelm, кап., 239.
Szwykowska, starościna, 477.
Szwykowski Bernard 486.

„ Ignacy, 188.
„ skarbnik, 493.
,, stanowniczy, 485.
„ sędzia, 477.

Szyikowski, biskup, 241, 243,
245.

Szymak, кап., 141.
Szymański, ks., 205.
Szymkiewicz, Ń., 321.

,, Wincenty, 491.
Szymkowski, N., 477.
Szymkowski stolnik, 485.
Szymonowicss Mikołaj, 213.
Ssyrwid, T. J. 348, 517.
Szyryn Jan, ks., 221.

„ Ignacy, 222.
Szyrynowio, 222.
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Szyszko Konstanty, ks., 210.
„ Michał, 370.
„ Daniel, 321, 370.

Szyszkow, minister, 345.
Szyszkowie, 208, 471.
Szyszkowski, biskup, 259.
Szyszło Józef, 475, 482.
Tabor, biskup wil., 31, 125, 158,

169.
Talimontowicz Jan, 207.
Talmontowicz Stanisław, 205.
Tańska Elżbieta, 477.
Tarasewicz Hieronim, 230.

„ Stanisław, 376.
Taraszkiewicz, N., 478.
Tarło, biskup, 92.
Tarłowa Joanna, 257.
Tarnowski Krzysztof, 490.
Tettwen, N.,-478.
Teżyk Kazimierz, ks., 207.
Toczyłowski, sufr., 56, 57, 82,

89, 122, 220, 335.
„ Ignacy, 477.
„ podkom., 188, 482.

Tokarz, histor., 60.
Tołłoczko Antoni, 481.

„ Marcin, 483.
Tołścikiewicz, kan. smoleń., 137.
Tomasz a Kempis, 331.

„ z Akwinu św., 350, 430.
Tomaszewicz Antoni, 487.

„ Jan, 495.
N., podstoli, 488.

,, sędzia, 493.
Tomaszewiczowie, 480.
Tomaszewski Mikołaj, 57.

„ . profes., 343, 350.
Topczewski, 244.
Toplicka, pisarzowa, 482.
Tormasow, jener., (U, 82.
Trojan Preybor, 477.
Truekowski, starosta, 492.

„ chorąży, 493.
Tryzna Marcjan, sufr. 83.

Piotr, 469.
Kazimiere, 469.

Tryznowie Grzegorz i Aleksan-
dra, 269.

Trzaskowski, starosta, 485.
Trzeciak, N., 375.
Tuhanowski Marek, 492.
Tupalski, prał., 71.
Tupik Stanisław, T. J., 539.
Turbach Piotr, 232.
Turczynowicz, ks., 266, 358.
Turowski Adam, 245.
Turski, stolnik, 490.
Twardowski Jan, ks., 206.

„ Józef, 280, 281.
Tyzenhauz, sufr., 78, 95, 129.

„ Antoni, 82, 286, 295,
321, 487, 488, 464.

„ Jerzy, 528.
.„ N., ks., 96.
,, starosta, 486.

N., 218.
Tyzenhauzowa Barbara, 485.
Tyzenhauzówny Giermana, Jó-

zefa i Elfryda, 209.
Tyszkiewicz Antoni, biskup żm.,

55, 81, 95,
97, 215.

„ „ starosta,
480.

,, Eustachy, 254.
Feliks, 255.

„ Hieronim, 482.
., Janusz, 485.
„ Jerzy, bp wil., 43,44,

78, 108, 115, 116,
129, 142, 171, 178,
223, 257, 276.
Józef, 487.

„ Kazimierz, 482.
Ludwik, 213, 487.

,, Mikołaj, kan. wil.,
119, 335, 483.
Piotr, 470.

„ Stanisław, 473.
,, wojewoda, 491.
1( starosta, 488.

Wincenty, 476, 489.
N., hr., .205.
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Tyszkiewicz N., jener., 228.
„ N., kasztelan, 477.
„ N., referend., 489.
„ N., podkomrzy, 479.

Tyszkiewiczowa Konstancja, 213.
Tyszkiewiczowie, 189, 229, 233,

280, 291, 302.
Uberewicz, strażn., 481.
Ugniewski, Symon, T. J., 538.
Ukolscy, 264.
Ułazowicz, ks., 297.
Umiastowscy, 483.
Umiastowska Anna, 495!
Umiastowski Władysław, 200.
Umiński, kapitan, 528.
Ungiewicz, ks., 369.
Urban VI pap., 23, 153, 376.

VIII pap., 43, 83, 429.
Urbanowiczowie, NN., 494.
Uziębło Piotr, 476.
Vittynhoffowa, jener., 493.
Wagner, budown., 115.
Walentyn z Pilzna, kan. wil. 126.
Walentynowicz Antoni, ks., 221.

„ Józef, 477.
Walerjan domin, 126.
Waliccy, 224.
Walicki Antoni, ks., 221.

„ Piotr, ks.. 220.
N.. ks., 240.
N. 321.

Wall Józef, 214.
Walunas Kazimierz, ks., 206,
Waluszkis Piotr ks., 221.
Wańkowicz Jan, 494.

„ Teodor, 470, 471.
Warakowski Ignacy, 489.
Waraksa, ks., 57.
Wargałowiczowie Jorzy i Mikołaj,

204.
Z Warszawy Jan, kan. wil., 31.
Warszewicki, T. J., 37, 113,318,

346, 037.
Waszkiewicz Aleksander, ks. 519.
Wasiłło, bp wil., 23—25, 2(>, 29,
106, 150, 271, 273, 279, 3(52.
Wawrzecki, kun. wil., 89.

Wawrzecki Jan, 493.
„ Józef, 488.

stolnik, 484.
Wazgird Kazimierz, T. J., 540.

„ N., 477.
Ważyńscy, 262.
Ważyńska, skarbnikowa, 477.

„ sędzina, 486.
Ważyński Michał, 185, 483, 494.

„ Aleksander, prał., wil.,
71.

„ Ignacy, 487.
„ Mikołaj, kan., 492,
,, profesor, 352.
,, pisarz, 492.
,; wojski, 486.

Welbek Bogusław, 478.
Wereszczaka Antoni, 479.
Wereszczakowa chorążyna, 481.
Wereszczyńska mniszka, 265.
Wereszczyński, szambel. 488.

N., 494.
Woryha Mikołaj, 480.
Weryhowa, starościna, 487.
Weyssenhoff, podkomorzy, 481.
Wiazowicz Andruszko, 210.
Wiażewicz Iwaszko, 474.
Wieliczko ks., 296.

„ Joachim, 481.
Z Wielunia Mikołaj, prał. wił., .31.
Wierzbiccy, 167, 170, ,322, .308.
Wierzbicki Wiktoryn bp., 93. .317.

., Wacław bp., 92, 127.
Wierzgajlo bp, 92, 212.
Wiesiołowska Aleksandra, 223,

239, 372, 373.
Wiosiolowski Krzysztof, 223, 226,

239, 309.
Piotr, 238, 247.

Wigura N., 778.
Wiktorzyn, kasztelan, 264.
Wllamowlcs Jan, 273.
Wilczyński Zygmunt 481.
Wildziewicz ks., 57.
Wlllski, sufr. Ob. Cypryan
Wincenty a Paulo św. 378.
Winkler Jan, 105.
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Wirgiliusz, 250.
Wirpsza, кап. wil., 122.
Wiskowiec Jan T. J., 538.
Wisław na Piorkowie, 244.
Wiszczyriska Anna, 476, 477, 493.
Wiszniewski ks., 57.

„ bernardyn, 522.
Wiszowaty ks., 338.
Wit bp św., 21.
Witold, w. ks. h, 9, 10, 22, 25,

27, 38, 89, 90, 125, 153,
158, 160, 176, 184, 187,
189, 190, 192, 202, 211,
223, 227, 236, 237, 238,
256.

Władysław św., 153. 155, 158.
IV król poi. 13, 15,
83, 115, 170, 192,
195, 198, 236, 2C8,
363, 364, 472.

Wlodzimirski ks., 53, 330, 331.
Włoszek Stanisław, 240.

S. J., 537.
Wodzyński, sufr., 96.
Wojcioch św. 20.

„ pisarz lit., 372.
„ z Sandecza, 160.
„ ze Stobnicy 160.

Wojna Abraham, bp wil., 42, 43,
78, 83, 108, 115, 129,
141, 154, 160, 164, 171,
173, 178, 218, 230, 276,
327, 358, 363, 366, 434.

„ Andrzej, 237.
Antoni, кап. wil., 141.

., Benedykt, bp wil. 39—41,
113, 127, 128, 153, 169,
170, 205, 225, 240, 358.

., Gabryel, 255.
„ Józef, 198.

Woj nowie, 475).
Wojnlłowicz Mikołaj, 479.

„ Ignacy, 493.
Tomasz, 472.
dominlkan.,133,L68.
N.. sędr.ia 491.

Wojtckiinas Józef, ks., 191 •

Wojtkunas Wincenty, ks., 4.24
Wojtkiewicz bp., 100.

„ Leon, ks., 215.
Wojszwiło ks., 191.
Wojszwiłowa Klara, 484.
Wolbek, кап. wil., 122.
Wolff bp, 95.
Wolscy, 200.
Wolska Barbara, 230.
Wolski Jakób, 137.

Krzysztof, 230.
„ Mikołaj, 227.
„ rotmistrz, 486.

Wołczacki bp, 97, 184, 186, 191,
. 256, 343, 491.

кап. infl., 480, 488.
Wołczkowicz Maciej, 203.
Wołk Jan, 488.
Wołkowieki, marszat, 489.
Wołłowicz, bp. wil., 41,42, 114,

129, 153, 156, 158,
161, 169, 170, 172,
196, 222, 249, 253,
327, 362, 381.

„ Andraej T. J., 539.
Antoni, 492.

„ Eustachy, podkancl.,
347.

„ Hieronim, 235, 247,
249.

,, Ignacy, 484.
Józef, кап., 122, 161.
Michał кап., 141.

„ Wincenty infuł., 102.
„ podkomorzy, 481.
„ starosta, 479, 485,

486, 494.
N. S. J., 133.

„ graf, 315.
Wołłowiczowa Amelja, 234.
Wołłowiczowie, 37, 269, 371.
Wołodkowicss Andrzej, кап. 141.

„ sęda.,482,
490.

Wolodkowiczowa, starościna, 491.
n stolnlkowa, 494.

Wołodstko Ignacy, 477.
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Wołodźko podstoli, 481.
Wołonczewski bp, 352.
Z Wołożyna Jerzy, kan. wil., 31.
Wołucki bp, 237.
Wołżyńska Barbara, 487.
Wołżyriski Jan, 483. .
Woroniecka księżna, 482.
Woyzbun N„ 481.
Wróblewski ks., 144.
Wścieklicz Jan, 475.
Wujek S. J., 37, 99, 128, 282,

396, 537.
Wutfers N.. 60. •
Wybicki Józef, 82.
Wygonowska Elżbieta, 495.
Wyrzykowski, raisjon., 145.
Wysocki Józef, 247.

я Szymon T. J., 37, 170,
175, 358.

Wysogierd Adam ks., 137.
Wyszyński Leon, 481.
Zabielski, strażn., 494.
Zabiełło Ignacy, 484.

„ kasztelan, 478.
„ jenerał, 486, 487.
„ • marszałek, 477. 485.

Zabłocki, kan. wil., 110.
„ pijar, 145.
r Józef, 492.

N„ 494.
Zabrzezińska Aleksandra, 201.

Anna, 219.
Zabrzeziński Jan, 194, 201.

„ Jerzy, 201.
Zacharyasz, legat pap., 106.
Zadzik v. Ładzik, ks., 45, 156.
Zagórśki ks., 193.
Zahorski Tadeusz ks., 213.

Władysław dr., 38, НИ.
Zajączkowski Mamert, 70.
Zakrzewscy, 197.
Zaleska N., 190, 375.
Zaleski ks., 196.

„ cześnik, 487.
„ sędzia, 370.

ZalewHki Wiktoryn, 240.

Załęski, T. J„ histor., 192, 259,
348, 469—473.

Załomaj Jakób, 172.
Załuski, bp, 242, 244.
Zamojski Jan, 245.
Zan Tomasz, 351.
Zaniewska, łowczyna, 484.
Zaranek, chorąży, 191, 481, 484,

490.
Zaremba, bernardyn, 145.
Zarzecki, ks., 522.
Zasławska Anna, 203.
Zawadzcy, 475.
Zawadzki, kan. wil., 85.

Józef, 324.
., Łukasz, 371. .
,, Franciszek,*ks., 170.

Zawisza, bp wileń., 4^116, 227.
„ Jan, 210.
., Krzysztof, 474.
„ Ksawery, 228.
;, starosta, 482.
., podkomorzy, 478.
„ sędzia, 490, 494.

Zawiszowie, 374.
Zawiszyna Anna, 210.

„ Marcybela, 473.
., Petronela, 479, 482.

Zdanowicz, bp, 71, 73, 74, 101,
339, 352.

„ kanonik, 471.
Zenobi, archit. 34, 153.
Zenowiczowie, Krzysztof i Jad-

wiga, 261.
Zgierski, zufr., 80. ~
Zierikowicz, bp wileri., 55—54,

. 58, 119, 137—140, 154,
162, 170, 174, 178, 185—
188, 208, 219, 232, 234,
247, 279, 331, 333, 336,
338, 358, 362, 363, 368,
372, 473, 488.

Zierikowicz Tomasz, sufr., 54,
55, 81, 85, 96, 122, 141,
L72, 174, L85, 187, 193,
198, 199, 204, 207, 208,
218, 250, 261, 334, 358
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^Zieiikowicz Felicjan, 490.
я Hieronim, 199, 484.
., Stanisław, 234. .
„ kasztelan. 489.
.. chorąży, 489.
„ starosta, 478.

Zieńkowiczowio, 233.
Zienowicz Jan, 218.

„ Jerzy, 196.
Zienowiczowa Jadwiga, 197.
Zimowski Placyd, kan.-reg. 475.
Zmijewski N., 487.
Znamierowski, kan. wil, 123, 343.
Zniszczyriski Andrzej, 485.
Zofja, król. poi., 27.
Zubow, hr., 122.
Zucker Becker Frydrych, 313.
Zwierowicz, bp wil., 74, 156,

169, 202, 339, 383, 523.
Zyberg Jan. 474, 475, 492.
Zybergowie, 340.
Zygmunt I, kr. poi. 11, 33, 34, 36,

76, 125, 159, 165, 189,
190—192, 197, 200,
202, . 204, 209, 212,
225—227, 244, 245,
248, 301, 357, 376.

„ August, kr. p., 12, 19,
35, 30, 77, 107, 125,
165, 168, 224, 238, 239,
242, 246, 247, 249, 275,
311, 312, 322, 366.
III kr. p., 13, 14, 40,
156, 162, 174, 184, 191,
193, 207, 208, 222, 2'25,
226, 231, 246—249,
253, 275, 298, 301,310,
357, 375, 472, 473.
Kiejstutowicz, w. ks. 1.,
10, 28, 107, 124, 195.
L99.

Zygmuntowicz Michał, ks. 1. 473.

Żyta św., 378.
Żaba Tadeusz, 482, 484.

„ Ignacy, T. J., 348, 540.
„ N. ks., 145.

Żaba łowczy, 479.
„ Mikołaj, 187.

kasztelan, 484.
'„ Walerjan, 222.
„ podkomorzy, 477.

Żabina N., 477.
Żabiński, prał. wil. 83, 160.
Żagiel, prał. wil., 161.
Żarnowska podstolina, 491.
Żągołowicz rejent, 481.
Żebrowski, kanon, wil., 96, 137,

331, 362.
Żerdecka, rotmistrzowa 237, 369,

376.
Żeromski Leon, 486.

Karol 494.
Żochowski Sebastjan, ks., 192.
Żołędzki Ignacy, 208.
Żółkowski, sufr., 55, 81, 85, 141.

„ Karol, 493.
Żołynski Antoni, 331.
Żuchorski, sufr., 48, 49, 53, 95,

117, 132, 154, 276, 329,
357.

Żuk Ludwik, 331.
Żylińscy, 195.
Żyliński, arcbp 69—71, 100, 123,

124, 152, 184, 185,190,
192, 194, 197, 220—
222, 224, 227, 235, 236,
242, 244, 246, 525.

„ Antoni, 495/
Piotr, prał., 71, 72, 197,
215.
Wincenty, 192, 195.

., Ludwik, 486.
Żynczyło Jan, 196.
Żyszkowski, prał. wil. 71, 522.



Wykaz kościołów, klasztorów, kaplic, szkółek
i szpitalów.

Kaplice założone w XVIII wieku, podane od stron. 476—495.

Abele, 179, 295, 467.
Adamowice, 103.
Alszwang, 43, 182.
Altenburg, 182.
Antesory, 202.
Antolepty, 180, 474.
Antopol, 236, 269, 314, 318.
Antoszwincie, 188.
Anuszyszki v. Hanuszyszki, 180,

194, 298, 468.
Augustów, 181, 308, 469.
Augustówek, 222.
Babicze, 181.
Bakałarzów, 180, 311, 468.
Balbierzyszki v. Balwierzyszki,

180, 310, 468.
Balingródek, 204.
Balnowo, 222.
Barbaryszki, 189.
Bargłów, 181, 308, 469.
Bartkuszki, 184.
Bartniki, 180, 311, 468.
Baturyn, 215.
Bebra, 182, 474.
Belmonty, 293.
Bereza, 47, 235, 261 267, 314,

323, 375.
Berdowszczyzna, 199.
Berezówka, 215.
Borezwecz, 269, 318.
Berezyna, 181, 469,

j Berezyna (witebska), 468.
į Bersehn, 182.
j Bersztany v. Birsztany, 180, 195,

297, 468.
Berżniki v. Berezniki, 103, 180,

310, 377, 468.
Bezdzież, 236, 314.
Białogórna, 232.
Białohruda, 41, 179, 210, 298,

370, 467.
Białynicze, 181, 468, 469.
Białystok, 40, 74, 103, 104, 174,

178, 181, 238, 239, 261,
262, 269, 280, 309, 319,
368, 469.

Bieciuny, 204.
Bielica (lidzka), 47, 178, 179,

211, 299.
., (witebska), 181, 468, 469.

Bielsk, 242, 260, 315, 369, 375.
Bioniakonio, 179, 213, 300, 370,

467.
Bienioa, 198, 253, 291, 469,477.
Bieszonkowicze, 181, 308, 408.
Bljuciszki, 30, 187, 477.
Birże, 47, 179, 295, 407.
Błotno, ob. Worenów.
Bóbr, 181, 308, 468.
Bobnijsk, 181, 300, 469.
Bobryszki, 193.
Boćki, 243, 203, 315, 375.



— 577 —

Boczeszniki, 179.
Bogusławiszki, 188, 477.
Bohdanów (oszraian.), 196.
Bohiń, 221.
Bohuszewicze, 181, 469.
Bolniki, 179, 290, 467.
Bołtupie, 196.
Bopty; 54, 180, 297.
Borodzienicze, 220.
Boruny, 269, 290, 318.
Boryskowicze, 220.
Borysow, 181, 308, 468.
Brańsk, 244, 315, 376.
Brasław, 180, 292, 467, 474.
Braszewicze, 43, 236, 314.
Brunowiszki, 295.
Brześć lit., 26, 78, 79, 89, 90,

116, 177, 236, 253, 254,
258, 260, 264, 265, 267,
268, 269, 313, 318, 319,
323, 340, 368, 369, 373,
522, 534.

Brzostowica Wielka, 41,177,181,
226, 276, 302, 373,
468.
Mała, 180,226,557,
301, 468.

Brzozowa, 42, 181, 241, 4G9.
Buchowicze, 264, 314.
Budsław v. Buda, 215, 253, 307,

468.
Budźki, 215.
Bujwidze, 186, 289 477.
Bukrabowszczyzna, 234.
Burzymów, 231.
Butrymarico (trockie) 180, 193.

„ (lidzkie), 213.
Bychów, 181, 468, 469.
Bychowczyszki, 193.
Bystrzyca, 22, 176, 177, 179,

187, '259, 291, 467.
Byteri, 269, 318.
Cejkinie, 204, 478.
Cerkliszkl, 202. •
Corty, 177.
Chalcz, 471.
Chlewicsse, 2»H, 288, .41 a.

Chodorówka, 42, 181, 469. Ob.
Suchawola.

Chodosy, 237.
Chołchła, 181,199, 216, 305, 468.
Chołopienicze, 468, 469.
Chołwie, 469.
Chorask, 269, 314.
Choroszcza, 181, 240, 254, 309,

373, 469.
Choroszewicze, 231, 478.
Chotajewicze, 181, 216, 469.
Chotowa, 181.
Chożów, 181, 199,217, 3OG, 469.
ChwaJojnie, 476.
Cicin, 179, 197, 467.
Ciechanowiec, • 244, 315, 369,

375.
Cimkowicze, 181, 306, 469.
Cudzeniszki. 178, 186, 288.
Cytowiany, 476.
Czabiszki v. Leoponary, 184, 290,

476.
Czarna, 181, 186.
Czarnawieś, 249.
Czarnawczyce, 237, 313.

j Czaszniki, 470.
Czausy, 181, 468, 469.
Czechowce, 209.
Czeroja, 181, 308, 468, 473.
Czereków, 468.
Czerepy, 220.
Czerlona, 226, 269.
Czernowo, 199.
Czerwony dwór, 174, 184.
Czeczersk, 471.
Dajnowo, 190.
Daniuszew, 42, 179, 208, 290

467, 479.
Darewo, 181, 218, 304, 468,

474.
Datnow, 476.
Daugi, 177, 180, 192, 2U8, 370,

468.
Daugielo, 180.
Daugioliszkf, 30, 180, 203, 292,

467.
Dauksze, 310.

73
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Daukszyszki, 197, 479.
Dawidgródek, 181, 469.
Dąbrowa, 29, 42, 180, 247, 248,

301, 468.
„ (orszańska), 468.
„ kapl., 227.

Dąbrowna, 181, 470, 468.
Demianicze, 237.
Dereczyn, 181, 232, 254, 267,

303, 323, 372, 468.
Derewianczyce, 231.
Derewna, 181, 199, 276, 369,

468.
Dębina, 191.
Dmltrowszczyzna, 220.
Dobrzyniów, 33, 177, 181, 241,

242, 308, 469.
Dokszyce, 180, 307, 468.
Dolistów, 181, 240, 308, 374,

377, 469.
Dołhe, 234.
Dołhinów, 180, 215, 307, 468.
Dołubów, 244, 315.
Domaczew, 236.
Dorohiczyn, 256, 314.
Dorożkowicze, 220.
Dorsuniszki, 177, 180, 190, 297,

468.
Drohiczyn, 243, 258, 263, 264,

315 322.
Druja, 133, 180, 222, 253, 254,

267, 293, 467.
Druskieniki, 225.
Dryhucze, 220.
Dryświaty, 180, 292, 467.
Dubicze, 179, 212, 213, 299, 467.
Dubinki, 177, 179,187, 289, 467.
Dubniczki, 186.
Dubniki, 186.
Dubrowlany, 206.
Dudy, 179, 199, 299, 370, 467.
Dukszty (wileń.), 179, 185, 263,

.289.
(brasław.),180,292,467,
474.

Duniłowicze, 42, 180, 217, 218,
254, 307, 468.

Dusiaty, 33, 177, 179, 295,467.
Duśmiany, 177, 180, 194.
Dweta, 182.
Dworzec, 181, 211, 232, 304,

468.
Dworzyszcze, 179, 211, 467.
Dylewo, 179, 213, 298, 370, 467.
Dywin, 47, 236, 314.
Dziatkowicze, 246, 315.
Dziembrów, 211, 299.
Dzierkowszczyzna, 218.
Dziewattów, 28, 177, 179, 294,

467.
Dziewiątkowicze, 234, 303.
Dziewieniszki, 30, 102, 177, 179,

199, 300.
Dzisna, 40, 180, 219, 257, 308,

468.
Ejragoła, 177.
Ejsmonty, 180, 224, 301, 468.
Ejszyszki, 177, 179, 189, 211,

212, 278, 300, 370, 377,
467.

Ekimanija, 308.
Ellern, 182.
Faszczów, 471.
Faszczówka, 181, 470-
Filipów, 180, 277, 311, 468.
Franopol, 222.
Gajda, 180.
Giedrojcie, 28, 71, 177, 179, 187,

289, 377, 467.
Giedynańcie, 180.
Giegużyn, 35, 177, 180, 190,

296, 468.
Gielczyn, 240.
Giełwany, 47, 179, 188, 257, 290.
Gieranony, 26,102, 199, 299, 319,

375, 467.
Gierwiaty, 35, 179, 185, 290,467.
Gimbuty, 211, 480.
Giry, 185.
Giże, !U2.
Glinciszki, 179, 187, 256, 259,

262, 289.
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Głębokie, 104, 123, 180, 220
260, 267, 307, 319, 322
324, 468.

Głębokie, kaplica, 209.
Goldynga, 43, 182.
Goniądz, 33, 177, 181, 238, 308,

373, 377, 469.
Grabowo, 181, 469.
Grandzicze, 222.
Granne, 246, 315.
Graużyszki, 179, 197, 291, 467.
Grażyszki, 180, 311, 468.
Grodno, 177, 180, 222-224,'252,

253, 254, 256, 258, 260,
265, 267, 269, 300, 318,
323, 349, 368, 379, 468,
480, 522, 527.

Gubernija, 235.
Gudele, 180.
Gudohaje, 193, 260, 290, 479.
н ф о , 22, 176, 177, 181, 306,

469.
Halin, ob. Porudomina.
Hanuszyszki, ob. Anuszyszki.

я (wiłkomier.), 179,
295.

Hanuta, 206, 480.
Hawinowicze, 231.
Helijanów, 293, 474.
Hormaniszki, 179, 211, 300, 467.
Hermanowicze, 222.
Hłusk, 181, 306, 469, 470.
Hłuszniany, 269.
Hniezdziłowo, 219.
Hniezno, 35, 181, 230,302, 468.
Hoduciszki, 180, 202, 293, 371,

467.
Hołowczyce, 230.
Hołowczyn, kl., 470.

kap]., 181.
Hołowiesk, 243.
Homel, 181, 469.
Horbowicze, 181.
Įjorki, 181, 468.
Horodec, 236, 314. .
Horodniki, ПН).

Horodno, 179, 214, 467.
Horodyszcze, (słonimski) 32, 177,

181, 303, 468.
(wilejskie)215,217,
261.

„ (mińskie), 470.
Horodziłów, 177, 181, 201, 306,

469.
Hory, 181, 468.
Hozna, 245.
Hoża, 177, 180, 225, 301, 468.
Hrozów, 181.
Hrudopol, 233, 480.
Hruszewo, 235.
Hruzdów v. Obórek, 181, wy,

306, 469.
Hruzdowo, 219.
Hruździenica, 206.
Hrynki, 229.
Hubin, 470.
Idołta, 222.
Ihumeń, 133, 469.
Ikaźń, 33, 177, 180, 220, 292,

467.
Ilija, 181, 216, 306, 469.
Ilsk, 294.
Iłosk, 236.
Iłukszta, 66, 182, 474-
Indura, 177, 180, 224, 301, 468.
Inturki, 179, 188, 289, 467.
Isajewicze, 231.
Iszczołna, 177, 179, 213, 299,

467.
Iszkołdź, 30, 43, 177, 180, 304,

468.
Iwacewicze, 233.
Iwaszkiewicze, 229, 480.
Iwieniec, 181, 305, 468, 470.
Iwje, 43, 179, 198, 253, 267,

299, 323, 370, 467.
Izabelin, (wileii.), 184.

., (wilejs., 217.
Jablonów, 226.
Jałówka, 181, 227, 302, 468.
Jancewicze, 201.
Janiszki, 179, 188, 290.
Janopol, 239.
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Janów, (kowień.), 88, 474.
(kobryń.), 138, 181, 236,
314, 468.
(sokolski), 42, 181, 247,
309.

Janówka, 180, 311, 468.
Jarniny, 302.
Jasieniewicze, 218.
Jasionowka, 181, 239, 308, 373,

469.
Jaszuny, 191.
Jatołtowicze, 198.
Jatwiesk, 179, 210, 263, 299, 467.
Jazno, 220.
Jeleniewo, 311, 481.
Jelna, 177, 211, 232, 255, 299,

468.
Jewje, 191, 481.
Jeziorosy, 35, 180, 292, 467.
Jeziory, 180, 284, 301, 4G8.
Jezno, 180, 193, 296, 376, 468.
Jęczmieniszki, 184.
Juchnowiec, 40, 181, 240, 241,

309, 375, 469.
Jurginie, 179.
Justyanów, 180.
Jużynty, 179, 467, 474, 481.
Kadzyń, 181.
Kaczergiszki, 203, 482.
Kaletniki, 483.
Kalinowka, 33, 177, 181, 241

309, 373, 469.
Kalwarja, 180, 811.
Kamień, 177, 181, 305, 408.

„ kapl., 193.
Kamieniec lit., 237, 314, 369,

376.
Kamienna, 248.
Kamionka, 40, 179, 225, 299,

467.
Kamionpol, 221.
Kaplice, 179.
Kapustycze, 237.
Karczowatka, 216.
Karolin, 215.
Karpiłówka, 181.

Kąrpowicze, 42, 181, 247, 308.
„ kapl., 215.

Kasuta, 269.
Każangródek, 181.
Kiejdany, 42, 177, 179, 294, 467.
Kiemieliszki, 208, 292, 482.
Kiena panieńska, 179, 186, 482.

„ tatarska, 482.
Kiernowo, 27, 177, 179, 184, 289,

467.
Kietowiszki, 177, 180, 190, 296.
Kieturwłoki, 311.
Kiewkle, 38, 54, 188.
Kijany, 186, 483.
Kimbarówku, 306, 470-
Kirjanowce, 209, 483.
Kiwatycze, 41, 235, 315,
Kleck, 180, 304, 470, 468.
Klesin, 216.
Kleszczele, 245, 315.
Klewica, 200.
Klimowicze, 470.
Klimówka, 227, 248, 255.
Klukowicze, 237.
Kluszczany, 208, 292.
Kniahinin, 216.
Kniażycze, 181, 470,
Knyszyn, 177, 181, 240, 309,

373, 469.
Kobryń, 42, 235, 269, 314, 368,

372.
Kobylnik, 30, 177, 178, 179, 207,

291, 371, 467.
Kochanów, 222.
Kojdanów, 181, 305, 468.
Kojrany, 170.
Koleśniki, 212, 260, 299.
Kołoża, 497.
Kołtyniany, 180, 205, 257, 293,

319, 467.
„ (żmudzkio), 177.

Komaje, 179, 202, 291, 370, 377,
467.
(wilkom.), 295.

Komajkl, 179, 467.
Konciarzyn, 202.
Kondraciszki, 179.
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Koniuchy, 255, 373.
Konstantynó\v) (świrski) 208, 292.

и (dziśnień), 222.
Konwaliszki v. Smoleńsk, 179,

199.
Kopatkiewiczy, 483.
Kopciow, 310.
Kopciówka, 220.
Kopciwsk, 180.
Kopy], 181, 280, 306, 469.
Korkożyszki, 178, 204, 288.
Kormiałow, 180, 297, 468.
Korsuny, 236.
Korwie, 188, 482.
Korycin, 181, 249, 309, 469. *
Korzeń, 181, 306, 469.
Korzyść, 179.
Kościeniewicze, 179, 216, 292,

467, 481.
Kosicze, 181.
Kossów, 181, 233, 234, 303, 373,

468.
Kotowicze, 220.
Kotra v. Kaszubirice, 224.
Kowale, 191, 297.
Kowarsk, 179, 294, 467.
Kowerdziaki, 237.
Kowieniowo, 216.
Kowno, 26, 177, 180, 296, 349,

368, 474, 468, 482, 522.
Kozakiszki, 180, 191, 297.
Kozlowicze, 234. '
Kozłowsk, 221.
Krahopol, 310.
Krasna, (siemneri.), 180.

n (wołkowyska), 227.
Krasnesioło, 177, 181, 215, 307,

469.
Kraśnik, 225.
Krasnobor, 180, 301K 468, 474,

481.
Krasnopol, 310.
Kraśniany, 218.
Krasula, 209, 481.
Kretyng», 476.
Krewo, 22, 176, 177, 179, 197,

290, 467.

Krewno, 179, 295, 377, 467.
Kroki, 476.
Kronie, 191, 481-
Kroszyn, 28, 181, 303, 468.
Kroże, 177, 476,
Kruhłe, 245.
Krukowszczyzna, 221.
Krupczyce, 236, 261, 314.
Krupka, Ob. Sanguszków.
Krupa, 29, 177, 179, 209-
Krykiany, 204.
Kryniczyn, 179, 295, 467, 483.
Krynki, 35, 177, 180, 226, 301,

468. . . ' ..
Krypno, 181, 240, 469.
Krzyżopol, 469.
Krzemieniec, 215.
Krzemienica 181, 227, 259, 267,

302, 323, 372, 468.
Krzyczew, 181.
Krzywicze, 216, 264, 292.
Krzywoszyn, 304.
Krzywsk, 197.
Kubarki, 218.
Kublicze, 85, 180,307,377,468.
Kuchcice, 181.
Kukuciszki, 180, 205, 293, 467.
Kulbaczyn, 215.
Kulwa, 180.
Kundzin, 180, 246, 247, 468.
Kupiszki, 42, 179, 294, 467.
Kuplin, 234.
Kurkle, 179, 294, 467, 474-
Kurzeniec, 179, 217, 269, 292,

467.
Kuźnica, 180, 246, 269, 301, 468,.
Kwasówka, 40, 180, 226, 301,

468.
Kwetki, 179, 295, 474-
Kwlatkowce, 200.
Lachnów, 224.
Lachnowicze, 236.
Lachowiczo, 41, 180, 304, 468.
Lack, 28, 179, 210, 299, 467.
bada, 243.
Lantwarów, 189, 483.
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Lebiedziów, 30, 181, 216, 306,
469.

Lejpuny, 180, 310, 377, 468.
Lelikańce, 188.
Lhenen, 96, 182.
Lepie, v. Lepel, 180, 307, 468.
Libertpol, 230.
Lida, 22, 147, 177, 179, 208,

257, 261, 263, 298, 319,
377, 467.

Liliszki, 179.
Lipa, 180.
Lipawa v. Libawa, 182.
Lipniszki, 179, 200, 299, 377,

467.
Lipsk, (grodzień.), 180,301,468,

„ (miński), 181, 468.
Liszków, 180, 298, 474, 468.
Lubieszów, 470.
Lubochowszczyzna, 202.
Luboszany, ob. Berezyna.
Ludwinów, kapl., 236.
Ludwinowo, 180, 311.
Łabejki, 188.
Łabonary, 177, 180, 205, 293,

467.
Łachwa, 306.
Łahiszyn, 303, 468, 470.
Łankieliszki, 180, 311, 468.
Łaukiesa, 182.
Ławaryezki, 47, 178, 186, 288,

467.
Ławryszów, 473.
Łazduny, 179, 200, 300.
Łobzowo, 233.
Łodziaclenięta, 201.
Łohojsk, 181. 306, 469, 473.
Łojów, 181.
Łoknica, 243.
Łopie, 180, 468.
Łopienica, 25?, 302,
Łosk, 177, 179, 201, 290, 467.
Łosokina v. Pierszaje, 233.
Łosza, 186.
Łotwiczy, 231, 234.
Łozdzieje, 180, 277, 310, 377,

468.

Łubin, 244, 315, 375.
Łuczaj, 219, 307.
Łukawiec, 215.
Łukomla, 181, 308, 468, 470-
Łukonnica, 181, 231, 234, 303,

468.
Łuknia, 177.
Łunna, 181, 226, 302, 468.
Łuszniew v. Luszniew, 234.
Łużki, 91, 222, 263, 319, 322,

323.
Łyngmiany, 177, 180, 204, 293,

467.
Łyntupy, 29, 177, 179, 203, 291,

* 371, 467.
Łysków, 181, 230, 262, 269, 303,

318, 324, 374, 377, 468.
Majowo, 249.
Malaty, 177, 179, 188, 289, 467.
Malatycze, 181, i70-
Malinowszczyzna, 216.
Malkowszczyzna, 222.
Mańkowicze, 218.
Marcinkańce, 192, 298.
Marków, 181, 198, '307, 469.
Masalany, 225.
Mazyki, 181, 470-
Medal, ob. Kobylnik.
Mejsaagoła, 22, 176, 177, 179,

184, 288, 467.
Melegiany, 204, 293.
Merecz, 177, 180, 191, 258, 298,

319, 468.
Mereczowszczyzna, 233.
Metele, 180, 468.
Męczeniaty, 218.
Miadzioł, 29, 179, 219, 260, 292,

324, 467.
„ Stary, 179, 219, 269,

292, 484.
Michaliszki, 179, 186, 260, 291,

370, 467.
Michniuny, 192.
Mickuny, 96, 179, 186-
Miodniki, (wileń.), 22, 176, 177,

178,186, 187, 559,289,
467.
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Miodniki (żmudź.), 176.
Mielejczyce, 238, 280, 313.
Mielnik, 246, 315, 375, 528.
Mierzynówka, 244.
Mieżyszki, 180, 467.
Międzylesie, 235.
Międzyrzecz; 35, 47, 181, 229,

303, 369, 468.
Mikielewszczyzna, 225.
Mikołajew, 305.
Mikołajewszczyzna, 180, 468.
Mikulin, 181, 471.
Mile, 180, 467.
Miłkowszczyzna. 226.
Miłejkowo, 197, 485.
Miłkowice Macki, 244.
Mińsk, 181, 305, 368, 468, 470,

473.
Miory, 180, 221, 260, 293.
Mir, 40, 180, 305, 468, 473.
Mirosław v. Słoboda, 180, 262,

298.
Mirowszczyzna, 232.
Misiewicze, 179, 213.
Mitawa, 43, 182.
Moczulna, 231.
Mogilowce, 230.
Mohylow, 41, 181, 468. 471.
Mołczadź, 181, 234, 303, 371,

468.
Mołodeczno, 217, 264, 319, 323,

469.
Mołodowo, 236.
Montwiłowszczyzna, 214.
Mosarz, 221, 307.
Mosiewicze, 231.
Mostwiliszki, 196, 485.
Mosty, 181, 225, 303, 468.
Motyki, 215.
Mozyrz, 181, 306, 469, 471-
Możejków Wielki, 214.
Mrozowice, 237, 313.
Mścibów, 177, 181, 228, 276,

302.
Mścisław, 181, 468, 471, 473.
Murowana Osssmianka, 196, 487.
Muśniki, 41, 177, 179, 184, 290.

Mysz, 181, 304, 468.
Nacza, 35, 179, 212, 300, 467.
Naliboki, 181, 200, 468.
Narew, 245, 316.
Narewka, 227, 235-
Narowy, 191.
Narwiliszki, 179, 198, 257, 291,

. 467.
Nawłoki, 220.
Neostadium, 179. Ob. Nowe miasto.
Neta, 181. .
Nidoki, 179, 289, 467.
Niechniewicze, 180, 305.
Nieciecz, 179, 211, 299, 370.
Niedzingi, 192, 486.
Niedźwiedzice, 180, 304, 468.
Niemenczyn, 22, 176, 177, 178,

184, 288, 349, 369, 467.
Niemirow, 245, 316.
Niemoniuny 195, 297, 485.
Niemonajcie, 180, 195, 298, 468.
Nieporota,, 181.
Niestaniszki, 32, 177, 179, 206,

291.
Nieśwież, 40, 177,180,304,468,

471.
Nietowiszki, 180.
Niewodnica, 40, 181, 241, 309,

469.
Niezbudka-Michałowo, 242.
Niwki, 133, 467.
Norcewicze, 232.
Nowe Święciany, ob. Świgciany

Nowe.
Nowe miasto, 294.
Nowogródek, 40, 177; 180, 304,

326, 368, 468, 472, 473,
522, 542.

Nowo Hermanowicze, 222.
Nowojelna, 232.
Nowosady, 236.
Nowosiołki, 269, 314.
Nowy dwór (lidzki), 40, 179, 209,

299, 370.
., (sokolski), 42, 180,

248, 302, 375, 468.
Nurzec, 238.
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Obodowce, 216.
Obolce, 22, 42, 176, 181, 468.
Obórek, 199. Ob. Hruzdów.
Obrębszczyzna, 224.
Odelsk, 177, 180, 225, 248, 301,

468.
Olany Jasińskich, 187, 487.

Ważyńskich, 196, 486.
Olechniszki, 203.
Oleszewicze, 226.
Olita, 35, 177, 180, 194, 298,

468.
Olizarowszczyzna, 235.
Olkieniki, 40, 180, l&>, 257, 267,

298, 323, 468, 486.
Olkowicze, 181, 216, 306.
Olszany v. Holszany, 178, 179,

196, 257, 267, 290, 323,
467, 487.

Olszanka, 180.
Olszewo, 44, 181, 234, 303, 468.
Oława, 194.
Ołany v. Ołona, 187, 486.
Onikszty, 179, 294, 349, 467.
Onżadów, 179, 185.
Opiłoki, 43, 179, 294, 467.
Opsa, 180, 293, 467.
Orany, 180, 193, 298.
Oryany, 179.
Orlino, 232.
Orniany, 188, 486.
Orsza, 181, 472, 468.
Ościukowicze, 216.
Ossów, 214, 299.
Ostrowie, 221.
Ostrowiec, 179, 186, 255, 290,

467, 486.
Ostrowno, 181, 472, 468.
Ostroszyce, 177.
Ostrożany, 245, 316.
Oszmiana, 22, 45, 176, 177,

П9, 195, 255, 290,
349, 467.
Stara, 257.

Owanta, 177, 17«, 289, 467.
Owile, 180.
Ozlaty, 236.

Ozierany, 306.
Ozierce, 220.
Paćkow, 181, 472-
Pacuny, 187.
Paludowicze, 308.
Papiernia, 213.
Parafjanów, 180, 219, 307, 468.
Pawłów, 185.
Pelikany, 293, 467.
Peresław, 220.
Petryków, 181, 306, 469.
Piorepieczyce, 209.
Pierlejewo, 245, 316.
Pierszajo, 181, 305, 468, 528.
Pieski v. Piaski, 231, 255, 302,

328.
kapl., 234,

Piesztowiany, 180, 194.
Pietuchów, 133, 467, 468.
Pilwingi, 192.
Pilwiszki, 180, 312.
Pipie, 188.
Piwoszuny, 180, 194, 298, 468.
Plasówka, 193.
Plikiszki, 184.
Pobikry, 244, 315.
Pobojsk, 28, 177, 179, 289,467.
Podbirże, 295, 467.
Podbrzezie, 32, 177, 179, 187,

288, 467.
Podorosk, 177.
Podstarzynie, 207.
Podubisa, 475.
Podziawy, 220.
Podzitwa, 212, 488.
Pogiry, 42, 179, 294, 467.
Pohanica, 246.
Pohorany, ob. Kwasówka.
Pohost, 33, 180, 221, 292, 467.
Pojewonio, 180, 312, 468.
Polany (oszm.)» 196.
Polesie, 203.
Poławień, 206, 475.
Połock, 180, 268, 472, 473, 468.
Połoczany, 133, 46D.
Połomień, 190.
Połonecsska, 303.
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Połonka, 181, 304, 468, 473.
Połońsk, 233.
Połówce, 238.
Połuknia, 189.
Połusze, 204, 293.
Pomosz, 207, 488.
Pompiany, 179, 294, 475, 4(57.
Pomusza, 487.
Ponary, 40, 173, 625,
Ponedele, 179, 467.
Poniemuń v. Poniemunek, (fil.

kwasów.), 180.
kapl. grodź., 222, 226.

., (kowieński), 297.
(kupis.) 179,^295, 475,
467.

Poniewież, 179, 294, 475, 467.
Ponizów, 220.
Popiele, 179, 295, 475 489.
Poporcie, 41, 177, 180, 191 255,

267, 297, 323, 468.
Porozowo, 29, 177, 181, 228,

303, 372, 468.
Porudomina, 179, 185, 488.
Porynga, 203.
Рогяесяо (grodzień.), 224.

„ ' (dzisnień.), 222.
Postawy, 177, 179, 218, 257,

269, 292, 308, 318, 467.
Poswol, 32, 179, 295, 377, 467.
Poszczą, 180.
Poszołtunie, 476.
Poszumienie, 180, 260, 292.
Poszyrwinty, ob. Olwita.
Powiewiorka, ob. Sorokpol.
Pożajście, 297, 475-
Preny, 180, 297, 468.
Proniuny, 187, 197.
Prosiołkowicze, 220.
Proszkowo, 221.
Prozoroki, 74, 221, 257.
Prużana, 234, 314.
Pryciuny, 186.
Przegrodzie, 219, 487.
Przełaje, 40, 180, 193, 4<>8.
Przełom, 225, 488.
Przerosi, 180, 311, 468.

Przewałka, 133, 225, 468.
Przyjaźń v. Widziszki, 204, 4S8.
Psują Nowa, 221.
Pucho wicze, 181.
Pulsy, 244.
Punie, 177, 180, 193, 277, 298,

468.
Puńsk, 180, 310, 377, 468.
Raburi, 133, 467.
Raczki, 180,- 311, 468.
Raczkowszczyzna, 202, 489.
Raczuny, 197.
Radkuny, 179.
Radoszkowicze, 28, 181, 214,306,

469.
Raduri, 179, 212, 299, 467.
Radziwoniszki, 213.
Rajgrod, 33, 181, 308, 377, 469.
Rakanciszki, ob. Nowa Wilejka.
Rakiszki, 32, 177. 179, 295, 467.
Rawiszki, 467.
Raków, 181, 305, 478, 468.
Rasna, 238, 262, 267, 314, 323,

324, 374.
Reginów, 233.
Remigoła, 177, 179, 294, 467.
Repla, 181, 229, 276, 302, 374,

468.
Rędzinowszczyzna, 283, 234, 489.
Rogów, 179, 294, 467.
Rohotna, 181, 232, 534,304,468.
Roś, 41, 181, 231, 302, 371, 468.
Rosieny, 177, 476.
Rotnica, 192, 298.
Równe, 235.
Równopole, 203.
Rozaliszki, 188.
Różanka, 177, 179, 211, 299,

370, 467.
Rożanna, 42, 45, 181, 233, 269,

302, 374, 468.
Różany stok, 104, 249, 255, 324,

468.
Rożesław, 201.
Rubno, 186.
Ruda, 224.
Rudawa, 227.

74
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Rudessa, 179, 188.
Rudka, 245, 316.
Rudnesioło, 181, 473, 468.
Rudnia (wotkow.), 229.

(słonim.), 234.
„ , (lidzka), 213, 489.

Rudniki, 41, 179, 191, 289, 467.
Rudomiria, 178, 184, 289, 467.
Rudziszki, 180, 189-
Rukła, 190, 489. -
Rukojnie, 178, 186, 288.
Rukszenica, 308.
Rumbowicze, 180, 297.
Rumszyszki, 40, 180, 297, 468.
Rusiły, 238,
Ruskiesioło, 206, 489.
Rużmonty, 220.
Rykonty, 178, Wl.
Rymszany, 180, 467.
Rzeczki, 222.
Rzeczów, 180.
Rzeczyca, 181, 306,469, 478.
Rzesza, 174, 184-
Sadów, 246, 316.
Sanguszkow, 468.
Schen, 182.
Schonburg, 91, 182.
Sejny, 180, 310, 468, 475-
Serafin, 473.
Sereje, 180, 377, 468.
Serwecz, 180, 216, 467.

„ (kapl. nowogr.), 180.
Sidra, 30, 180, 249, 301.
Siehniewicze, 235, 315.
Sielec, 43, 235, 314.
Sieliszcze, 235.
Siemiatycze, 243, 245, 262,316,

319.
Siemno, 180, 310, 468.
Sieniszki, 177, 180, 203, 204,

467, 492.
Sienno, 180, 473, 468.

witebskie, 468.
Sierujki, 180.
Siesiki, 177, 179, 294, 467.
Siewruki, 467.
Skidel, 224.

Skiemiany, 179, 290, 475, 467.
Skoduciszki, 179, 188, 491.
Skopiszki, 179, 295, 475, 467.
Skorule, 35, 180, 297, 468.
Skrundzie, 234.
Śledzianów, 246, 316.
Słobódka, 187, 197, 261.
Słonim, 181, 231, 234, 253, 256,

259, 264, 265, 267, 303,
319, 320, 223, 372, 468,
522.

Słowino, 467.
Słuck, 28, 56, 181, 276, 280,

306, 368, 469, 473.
Smelin, 182.
Śmiłowicze, 473.
Smolany, 181, 468, 473.
Smoleńsk, 473.
Smolińsk, 56'2,291, 492, ob. Kon-

waliszki.
Smołwy, 181, 292, 467, 475-
Smorgonie, 32, 42, 177, 178,

179, 196, 291, 375, 467.
Śniadyń, 491.
Snów, v. Snowsk, v. Snowia, 180,

304, 468.
Sobotniki v. Subotniki, 40, 179,

200, 300, 467.
Sokolany, 42, 180, 247, 301, 468.
Sokolnia, 468.
Sokółka, 180, 246, 301, 375,468.
Sokołojcie, 179, 185, 490.
Sokołów, 234.
Soleczniki Małe, 42, 179, 214,

Wielkie, 26, 42, 179,
214, 300, 467.

Solenniki, 525.
Sołoki, 52, 177, 180, 292, 467,

475.
Sołomieść, 180.
Soły, 42, 179, 187, Ц)7, 290,

467, 491.
Sopoćkinie, 180.
Sorokpol v. Powiewiórka, 204,

289, 490.
Sonsyca, 181, 468.
Spas, 217.
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Sporów, 234.
Stanisławów, 202.
Stankiewicze, 213.
Starawieś, 233.
Starojelna, 181, 304, 374-
Starosiele, 181, 468.
Starosubocz, 182.
Stary Zdzitow, 235.
Starzynki, 216.
Staszkuniszki, 187.
Stawy, 29, 237, 314.
Stebinki, 180.
Stefanowo, 221.
Stoja, -246.
Stoki, 199.
Stokliszki, 41, 180, 193, 277,

296, 468.
Stolin, 280.
Stołpce, 181, 305, 468.
Strabla, 245, 316.
Straczanka, 206.
Strawienniki, 190.
Strubnica, 181, 231, 302, 468.
Strunojcie, 204, 293.
Studzienniki, 228.
Strzelanka, 232.
Strzeszyn, 133, 469.
Stwołowicze, 181, 304, 468.
Stymie, 179, 205.
Subocz, 179, 295, 475, 467.
Suchodolina, 181, 247.
Suchodoły, 196.
Suchowola, 42, 181, 247, 309.
Suderwa, 184, 491.
Suginty, 179, 467.
Sumiliszki, 177, 180, 18!), 296,

468.
Supraśl, 239, 268, 269.
Suraż, 177, 242, 375.
Surwiliszki, 179, 200, 291, 407.
Sutków, 269.
Suwałki, 180, 311, 475.
Suwejnie, 475.
Suwieki, 177, 180, 467, 503.
Sużany, 179, 184.
ŚwiadOŚć, 40, 177, 179, 295, 407.

Świerzno v. Świerżeń, 40, 180,
305, 473, 468.

Święciany, 74, 177, 180, 202,
293, 467.

„ Nowe, 205.
Świętawoda, 221.
Święte jeziory, 180, 468.
Świętokrzyże, 475.
Świętyduch, 196.
Świr, 40, 177, 179, 205, 276,

291, 467.
Świrany v. Świranki, 52, 177,

179, 207, 291, 467.
Świsłocz (wołków.), 43, 178, 181,

227, 229, 302, 319,
468, 528.
(grodzień.), 257, 302.

Świtycze, 237.
Swojatycze, 180, 304, 468. .
Symno, ob. Siemno. .
Szarkowszczyzna, 221.
Szaty, 177, 179, 293, 467.
Szawle, 188.
SzcBorsy, 280, 305.
Szczonów, 181.
Szczuczyn, 179, 210, 263, 299,

319, 320, 323, 368.
Szejbakpole, 257, 299, 370.
Szejpiaki, 233.
Szemiotowo, 208, 261.
Szemiotowszczyzna,. 206.
Szereszów, 235, 315, 369.
Szeszole, 38, 179, 188, 289, 370,

467.
Szeszolki, 187.
Szkłów, 181.
Szudziałów, 180, 248, 301, 468.
Szumsk, 178, 186, 256, 289.
Szwajcary, 185, 490.
Szydłowicze, 33, 181, £30, 302,

373, 468.
Szylwa, 203.
Szyłany, 179, 184.
Szymańce, 179, 407.
Szyrwinty, 177, 179, 187, 289,

467.
Taboryssski, 185, 261, 289.
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Tajmanów, Nowy Bychow, 468.
Taniewszczyzna, 201.
Taurogieny, 177, 180, 293, 467.
Teresdwór, 217.
Tereszki, 229.
Tołejciszki, 191.
Tołoczyn, 181, 308, 468, 473.
Topczewo, 344, 315.
Torokany, 269.
Towiany, 179, 294, 467.
Trąby, 26, 30, 177, 179, 200,

290, 467.
Traszkuny, 179, 294, 475.
Troki Nowe, 26, 177, 180, 189,

253, 256, 267, 297, 379,
„ Stare, 180, 189, 253, 297,

323, 468.
Trokielo, 40, 179, 210, 300,467.
Trościenica, 237.
Troupie, 33, 177, 179, 294, 467.
Trynopol v. Trynitopol, 51, 174,

264.
Trzciana, 181, 240, 309, 374, 469.
Turgiele, 178' 185, 289, 467.
Turośń, 177, 181, 210, 309, 375,

469.
Twerecz, 47, 177, 180, 204,260,

293, 467.
Tykocin, 469, 475.
Uciana, 177, 179, 295, 377, 467.
Udryja, 42, 180, 310, 468.
Udział, 222, 258, 307, 468.
Uhowo, 242.
Ulin, 222.
Ukły, 468.
Uła, 542.
Ułanowszczyzna, 229.
Ułukle, 181.
Upita, 179.
Upniki, 177, 179, 290, 467.
Urdomina, 180, 310, 377, 408.
Usnarz, 224.
Uszacz, 542.
Uszakowo, 177.
Uszpole, 179, 295, 467.
Uzda, 181, 305.
Użmiony, 220.

Użogoście, 32, 177, 180, 190, 297,
468.

Użwilnie, 179.
Waka Tyszkiewiczow, 189.

„ Leskich, 189.
„ kowieńska, 494.
„ Biała, 494.

Wałówka, 494.
Wasiliszki, 179, 212, 256, 298,

467.
Wasilków, 40, 181, 239, 309,469.
Waszkiewicze, 211.
Wawiórka Mała, 177.

Wielka, 43, 177, 178,
179, 213, 467.

Welona, 177.
Wenusów, 179.
Werejki, 229.
Werenów, 179, 214, 263, 300,

319, 467.
Werki, 174, 179, 184, 256, 289.
Weżupie, 180.
Wędziagoła, 180, 297, 468.
Widukle, 177.
Widzę, 30, 177, 180, 293, 467.
Widzieniszki, 87, 179, 187, 260,

267, 290, 467.
Widziszki, 179, 294, 467.
Wiejsieje, 180, 310, 468.
Wielanów, 237, 313, 376.
Wielka wieś, 235.
Wielkidwor, 187.
Wieprze, 179, 467.
Wierdomicze, 228.
Wierzbołów, 475.
Wierzchowice, 42, 238, 314, 376.
Wiesy, 188.
Wieżki, 235.
Wigry, 180, 311, 475.
Wilczuki, 228.
Wilejka, 215, 261.

Nowa, 185.
Wilkiszki, 190.
Wilno: Katedralny, 14, 17, 25,

32, 33, 34,41, 42, 44,45,
50, 54, 70, 81, 95, 116,
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Wilno, 120, 122, 129, 136, 153—
163, 178, 327, 362, 521,
525.

„ św. Anny, 25, 164, 165,
168, 363, 364.

„ Augustjariski, p. t. Pocie-
szenia N. M. P., 172, 178,
252.

„ św. Barbary. 168.
św. Bartłomieja, 172, 178,
259, 286.
Bernardyński, św. Fran-
ciszka, 16, 168, 178, 253,
287, 522.

„ Bernardynek Zarzecznych,
264. 287.

„ Bonifraterski Św. Krzyża,
35, 163, 164, 178, 254,
358.

„ Dominikański św. Ducha,
31, 144, 162, 168, 178,,
254, 265, 287, 357, 522.
św. Filipa i Jakóba 171,
173, 178, 254, 286.

,, św. Ignacego, 16, 59, 165,
170, 178, 334, 336, 338.
św. Jana, 12, 37, 61, 64,
70, 72, 92, 97, 99, 113,
115, 126, 144, 147, 154,
162, 163, 165-167, 173,
178, 349, 364—366,467.
św. Jerzego, 82, 172, 178,
260, 286, 321, 338, 467,
494.

„ Józefa Kalasan., 171, 178,
265.
św. Józefa z Arym. i Ni-
kodema, 46, 54, 147, 170,
178, 286, 320, 357, 467.
św. Katarzyny, 172, 178,
264, 287.
św. Kaziraiorza, 41, 59,
61, 144," 148, 156, 162,
170, 178, 258, 286, 363,
522.
św. Marcina, 25, lei.
8W. Marji Magdaleny, 52,

157. 169, 178, 467.
św. Michała, 13, 43, 169,
178, 265, 287.
św. Mikołaja, 76, 16З, 178,
364.
Misjonarski, 50, 173, 178,
286, 368.

„ św. Piotra i Pawła, 47,
169, 178, 259, 286, 362,
467, 477, 525.

„ św. Rafała, 74, 173, 178,
262, 286.
św. Rocha, 178, 264.

„ św. Stefana, 147, 170,
178, 286, 358, 360, 378,
467.
św. Teresy przy Ostrej
bramie, 16, 171, 173, 178,
260, 287.

„ św. Teresy na Rybakach,
171, 287.
św. Trójcy, 12, 52, 168,
178, 357, 467.
Trynitarski, P. Jezusa Na-
zareri., 172, 178,264,286.

„ Wizytkowski, Serca Jezu-
sowego, 173, 178, 287.
Wszystkich św. 170, 173,
260, 286, 525.

Wiłkomierz, 176, 177, 179, 293,
467, 475.

Wilkowiszki, 180, 312, 468.
Wincentów, 220.
Winna, 245, 316.
Wistyca, 238, 254, 267, 314,

323.
Wistyce, 237.
Wiszniew. (oszmiań.), 42, 181,

199, 305, 369, 468.
(swicciań.), 207, 493.

WisBów, 234.
Wisztyniec, 180, 312, 468.
Witebsk, 181, 468.
Wizany v. Wiżajny, 180. 311,

467.
Wiżuny, 179, 296, 487.
Władykiszki, 190.
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Wobolniki, 179, 295, 467.
Wodokle, 294.
Wojdaciszki, 187.
Wojniewicze, 196.
Wojstom, 177, 179, 206, 290,

467.
Wojtkiewicze, 227.
Wolniany, 269.
Wołborowicze, 468.
Wołczyn, 42, 43, 238, 314.
Wołczynki, 212.
Wołkarabiszki, 179.
Wołkołata, 33,' 177, 180, 217,

307, 468.
Wolkowysk, 177, 181, 227, 302.

468.
Wołma, 30, 181, 305, 468.
Wołowicze, i80.
Wołożyn, 201, 253, 291, 369.
Wołpa, 30, 177, 181, 228, 302,

349, 468.
Worniany, 29, 177, 179, 185,

290, 467.
Woroćków, 181.
Worona, 179, 186, 495.
Worończa, 305.
Woronicze, 213.
Wsielub, 43, 180, 305, 468.
Wyholenięta, 207.
Wysokidwór, 33, 180, 190, 256,

468.
Wysokie litew. 41, 62, 90, 237,

254, 313, 376.
Wyszki, 244, 315.
Zabłocie, 179, 213, 299, 377, 467.
Zabłudów, 40, 181, 242, 309,

375, 469.
Zaborze, 221.
Zabrzezie, 181, 201, 305, 468.
Zacisze, 203.
Zadoroże, 180, 221, 307, 468.
Zadziewie, 76, 179, 218, 292,

377, 467.
Zadźwieja, 42, 181, 303, 468.
Zadźwinie, ob. Druja.

Zahaczę, 308.
Zakoziele,'236.
Zalesię, 42, 180, 249, 468.

„ kapl., 197.
Zameczek, 185, 476.
Zamosze, 180.
Zaniewszezyzna, 181. • .
Zasław, 181, 306, 469, 542.
Zaświrz, 208, 261.
Zatrocze, 189.
Zaucio, 220.
Zawierzę, 293.
Zbirohy, 42, 236, 314.
Zdziccioł, 181, 232, 304, 371,

377, 468.
Zelwa Mała, 177.

„ Wielka, 30, 177, 181, 229,
263, 303, 319, 372, 468.

Ziembin, 181, 306, 469, 542.
Zubiszki, 190.
Zybały, 187.
Zygmunciszki, 179, 200, 467.
Żary, 215.
Żejmy, 43/177, 179, 294, 467.
Żeladź, 208, 261-
Żemłosław, 200.
Żerdna, 229.
Żmujdki, 40, 179, 290, 467.
Żodziszki, 119,^" 207, 258, 290,

467.
Żołudek, 179, 209, 261, 299, 370,

467.
Żoślo, 177, 180, 19O,llQ 1,468.
Żośna Stara, 217.
Zukowszczyzna, 232.
Źuprany, 47, 178, 17», 198,290,

467.
Żurowice, 181.
Żusin, 215.
Żyliny, 195.
Żyrmuny, 17», 209, 299, 370,

467.
Żyrowice, 269, 318.
Żyzmory, 85, 43, 177, 180, 190,

296, 408.



Wykaz rzeczy.

Aaron, herb кар., 109. •
Administracja djecez. 57, 82, 121,

146, 337, 509.
Administratorowie kościołów, 460.
Adwokat duchowny, 133.
Agendy, 400.
Akademja wileń., akademicy, 13,

18, 19, 39, 44, 55, 63, 64,
66, 69, 73, 80, 90, 98, 99,
100, 250, 322, 327, 329,
339, 340, 341, 345, 346—
352, 536—540.

„ krakow., 22, 26, 27, 107.
Akcydensa, 460.
Akta kapitulne i konsystorskie,

30, 258, 379, 383.
Akuszerki, żydówki, wzbronione,

138, 424.
Altarje katedr., 28, 63, 78, 157,

159, 334, 362.
„ parafjal., 135, 140.

Altaryści, 462.
Alumnat, 161, 341, 342.
Anabaptyści, 34.
Anglja, anglicy, 9, 280, 282.
Aniwersarze, 419.
Annus carontiae i gratiao, 107.
Anny św. arcybractwo, 165.
Antokol, 35, 42, 47, 172.
Antyfonarze, 135.
Aparaty i sprzęty kościelne, 48,

121, 128, 131, 135, 142,
• 391—59.4, 407, 430, 453.

Aprobata, 135, 420.
Apteki, 11, 282, 353, 454.
Aragowszczyssna fol.w., 231.

Archidjakonja białoruska, 42, 102.
białostoc, 103, 104,

„ brzeska, 90.
Archiwa kościelne, 57, 85, 131,

136, 139, 145, 155, 170,
251, 322, 323.

Archiwum watykańskie, 270.
Arcybiskupstwo wileń., 58, 507.

„ gniezn., 23.
„ mohylow., 182.

Arenda żydom wzbroniona, 131.
Aspiranci do stanu duchownego,

128, 139, 142, 340, 345,
388 — 390, 448.

Asysta, 427.
Augustjanie v. Eremici, 90, 172,

252, 253, 266, 313, 323,
341, 343, 474.

Aukrotis, jezioro, 192.
Baden, 62.
Bakałarze szkolni 395, 420, 452.
Bakszty, maj., 25, 106, 232.
Bałwochwalstwo na Litwie, 21,

26, 27, 32, 503.
Bayki, maj., 374.
Bartolomici, ob. komuniści.
Bartków, maj., 239.
Bazylejski sobór, 28.
Bazyljanie, 55, 71, 90, 115,269,

270, 313, 314, 318. 325,
341, 363, 473.

Bazyljanki, 269, 287, 473.
Benedyktyni v. Opaci, 42, 189,

194, 250, 353, 470.
Bonedyktynki, 172, 264, 287,319,

320, 368, 471.
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Beneficjalne domy, 161.
Berezyna, rz., 97, 199.
Bernardyni, 30, 32, 35, 47, 51,

90, 161, 165, 168, 198,
215, 222, 253, .266, 267,
287, 294, 307, 313, 323,
.360, 461, 469.

Bernardynki, 90, 223, 264, 265,
287, 313, 319, 320, 323,
471.

Bezdzież, maj., 189.
Biała m., 46.

„ rzeka, 375.
Białostocki obwód, 151, 182, 183,

268.
Białoruś, 42, 56, 83, 358, 379.
Białystok, maj., 238.
Bibljoteki, 12, 18, 81, 118, 249,

251, 281, 282, 287, 321—
324, 336, 337, 338, 348,
368, 423.

Biczownicy, 364, 365, 366.
Bielica, rz., 225.
Bierzmowanie, 401.
Bigoterja, 56.
Bijuciszki, maj., 30.
Biskupice, 25.
Bluźnierstwa, 133.
Błonie, maj., 167.
Bobrza, rz., 248.
Boćki, 104.
Boguty, folw., 369.
Bonifratry, 42, 115, 164, 223,

250, 254, 342, 353, 358,
362, 471.

Borodzicze, maj., 38.
Bożego Ciała bractwo, 166, 367.
Bożuń, jezioro, 202.
Bractwa, 15, 119, 140, 143, 172,

353, 368.
Bractwo Bożego Ciała 353, 302,

367.
św. Anny, 164, 303.

,. św. Józefa i Nikodema,
353, 357.
św. Jana, 165, :tl7,
364.

Bractwo św. Łazarza, 353, 358.
„ św. Marcina, 165.
„ Miłosierdzia, 353, 356.

N. Serca Jezusa, 492.
„ Pięciu Ran, 525.
„ Trzeźwości, 71, 465.

Ubogich, 364, 365,366.
Bramy wileń., 32, 169, 171.
Braszewicze, maj., 43, 105, 112,

116.
Breviarium politicorum, 439.
Brewiarz, 135, 149.
Brodzicze v. Borodzicze, maj.,

232.
Broń zakazana, 445.
Brygidki, 90, 223,565,313,319,

372.
Brzostowica Mała, 227.

Wielka, 41, 19,226-
Brzostowskiego synod, 134—137,

138. Ob. synody djecezal.
Brzozowa, maj., 240, 241.
Brzozówek, maj., 370.
Budowanie i odnawianie kościo-

łów, 131, 183, 434.
Bujnowo, maj., 376.
Bursy, 38, 41, 69, 122, 160, 320,

321, 325.
Butyszki, maj., 190.
Byczki, folw., 225.
Byhoml, maj., 106.
Bystrzyca, maj., 22.
Bytów, maj., 125.
CaenaeDomini.bulla, 133,136,399.
Carogród, 10.
Castrum Cassinum, 133.
Casus reservati, 403, 426, 449.
Cechy, 11, 46, 110, 157, 167.

364, 372.
Cedron, rz., 174.
Cejkinie, maj., 202.
Cenzury i kary kościelne, 24, 38,

77, 106, 111, 128, 130,
139, 140, 142, 145, 399.

Corkwie, «8, 135, 144, 172, 175,
176, 178, 218, 219, 249,
268, 209, 270, 303, 495-600.
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Chjcurgowie, 120.
Ońocim, 48, 163.
Ciwun, 8.
Chodorówka, maj., 42, 247.
Cholera, 149, 150.
Chomsk. maj, 375.
Choroszcza, maj., 48, 49.
Chorym ostatnia posługa, 135,

138, 403, 405, 411, 426.
Chrzest Litwy, 9, 22, 25, 27.

z wody, 138, 400, 424.
Chrztu św. udzielanie, 128, 135,

138, 400, 42-1.
Ciemne jutrznie, 223.
Cieplico, m., 49.
Clementina bulla, 162.
Cmentarze, 147, 171, 196, 419,

434.
Coenae Domini bulla, 133, 136,

403.
Collegium episcoporum, 65.
Colloquium charitativum, 44.
Commendatitiae, 428.
Compostella, 38.
Conclave, 39.
Conservatio Smi, 128.
Contubernia studenckie, 167.
Cudowne obrazy i statuy. Ob.

Obrazy.
Cuda, 128, 439.
Cudzeniszki, maj., 105, 382.
Czabiszki, maj., 160.
Czary, 110, 136, 442.
Czaścino, jez., 225.
Czechy, 105.
Czećwiere", jez., 207.
Czepułdowo, maj., 223.
Czernfaki, lohw, 263.
Czorniczna, maj., 219.
Czerwony dwór, maj., 369.
Częstochowa, 51.
Czokmakowszczyznn, tolw., 201.
Cisterdziostogodzinno nabożeń-

stwo, 143, 140, Ł47, 1Л0,
102, 162, 425.

Czuczolice, maj., 219.

Cystersi, 238, 251, 251, 267,
314, 470.

Cysterski, 470.
Daugi, maj., 192.
Dalmucje, 165.
Daniuszew, maj., 199, 206.
Deputacje szpitalne, 354.
Dereczyn, maj., 49, 78, 116.
Dewotki, 354, 366, 541.
Djecezjo: Dorpacka, 39.

„ . Estońska, 502.
„ Chełmińska, 502.

Inflancka, 18, 61, 86;
90, 182, 502.

„ Kamieniocka, 92, 279.
„ Kijowska, 21.
„ Krakowska, 39.
„ Kurlandzka, 90, 502.
„ Litewsko ruska, 21.
„ Kuroriska, 39.
„ Łucka, 90, 98, 100,

.182, 268, 279.
Mińska, 71, 97, 182,
183, 306, 307, 308.
Mohylowska, 56, 99,
103, 182, 183, 306,
307, 308.

„ Ossylejska, 39.
„ Piltyńska v. Wendoii-

ska, 39, 43, 90.
„ Pomezańska, 502.

Rewelska, 39, 502.
Sambijska, 502.
Saratowska v. Terespol-
ska, 75, 100."

„ Sejneńska, 182.
Smolońska, 42.
Unickie, 268, 341.
Warmińska, 502.
Wigierska, 103, 182,
301, 308, 309, 310,
311, 312.
Wirońska, 502.

„ Żmudzka v. Miednicka,
27, 91, 183, 327, 57C.

Długaląka, maj., 238.
Dniepr, rss., 105.

76
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Dobra: biskupie, 24, 29, 31, 34,
46, 50, 60, 62, 117, 120,
122, 143, 151.

„ kapitulne, 46, 69, 105,
120, 122, 143, 151.
kościelne, 50, 69, 122,
131, 143, 151, 446. Ob.
Fundusze.

Dobrepole, folw., 371.
Dobrochotnaja kopiejka, 367.
Dobroczynność wileń., 62, 278,

284, 287, Зоб, 368.
Dominikanie, 21, 31, 35, 47, 51,

90, 126, 168, 171,
174, 186, 190, 191,
211, 223, 227, 232,
236, 251, 252, 254—
256, 258, 259, 266,
267, 286, 287, 288,
290, 296, 297, 298,
299, 301, 303, 304,
306, 309, 314, 319,
323, 357, 469, 542.

Dominikanki, 265, 472.
Domy: biskupie, 18, 23, 58,124,

326.
kapitulne, 105, 106, 119,
124.

„ katedralne, 155, 161.
plebańskie, 131, 418, 460.

Dowgirdziszki, 102.
Dowie, jez„ 207.
Downary, jez., 193.

maj., 373.
Drogi publiczne, 56.
Drukarnie, 12, 13, 37, 324, 438.
Dubda, rz., 248.
Dubno, maj., 225.
Dubotówki, maj., 206.
Dubrowlany, maj., 206.
Dudy, maj., 76.
Dusioly, maj., 193.
Dworec, maj., 192.
Dworzec, maj., 228, 232, 374.
Dworzyszezo, maj., 211.
Dymisorja, 139, 428.
Dyraliszki, maj., 258.

Dyscyplinowanie się, 41, 144.
Dyspensa, 136, 140, 148.
Dystrybucje kapitulne, 108.
Dystynktorja kanonicze, 97, 103,

119.
Dysydenci, 79, 80. Ob. kalwini,

luteranie.
Dyzunici, 46, 55, 137, 496.
Dziady katedralne, 161.
Dzieci niewolno brać do łóżka,

142.
„ wyznanie, 149, 151, 506.

Dzieje dobroczynności, 278—312.
Dziekanów obowiązki, 128, 132,

133, 145, 148, 152, 420,
432, 453, 459, 461, 462.

Dzienisowszczyzna, folw., 218.
Dziennik Wileński, 282.
Dzierewna, maj., 229.
Dziesięciny, 129, 417, 418.
Dziewałtów, maj., 232.
Dzisna, rz., 203.
Dzitwa, rz., 210.
Dzwonienie na Anioł Pański,

452, 453.
Dzwonnica katedr. 22, 34.
Dzwony, dzwonnicy, 137, 160,

365.
Dżwina, rz., 178.
Edukacyjna komisja, ob. Komisja,
Edyl katedralny, 154.
Egzaminatorowie prosynodalni,

57, 140.
Egzaminy konkursowe, 66.

„ narzeczonych, 138,410.
Egzorcyści, 138, 441.
Ejszyszki, maj., 212.
Ekzekwie, 109, 418.
Elnokumpie, maj., 65, 105.
Emeryci v. Inwalidzi, księża, 42,

54, 129, 13», 140, 170,
358, HG2.

Eucharystja, 404, 425.
Expositio Smi, 126, 143 144,

150, 425, Ш, 442, 454.
•Festy v. uroczystości, 434, 43»,

452, 464.
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Piljaliści, i82, 4G2.
'Pilje, 462, 463.

Florencja, 64.
Franciszkanie, 21, 24, 35, 163,

164, 196, 208, 218, 220,
221, 222, 243, 251, 252,
2Ъ6—258, 266, 267, 286,
290, 292, 294, 314, 319,
323, 470—474.

Francja, Francuzi, 122, 167, 173,
191, 220, 282, 322, 341.

Fundusze kościelne, 59, 129, 143,
148, 149, 151, 157, 161,
174, 182—252, 326—346,
383, 417.

Gabella, podatek, 243.
Galicja, 72.
Gdańsk, 21.
Gielawino, jez., 192.
Gieranony, maj., 186.
Giguszki, maj., 209.
Głód—15, 17,41, 120, 360, 365.
Gimnazja, ob. Szkoły.
Głuchoniemych instytut, 62.
Godzinki, 135, 150, 161,371,373,

433.
Goniądz, maj., 238.
Gospodynie plebańskie, 149, 416,

444.
Grabieżno Dziewki, 130.
Grecja, Grecy, 10, 318.
Gregorjański kalendarz, 39, 122.
Groby: biskupie, 73, 157, 158.

„ sufragańskie 157.
Grodno, 52, 56, 61, 79, 94, 137,

147.
Grodzieńskie biskupstwo, 183.
Grunwald, 10.
Gry zakazane, 416, 445.
Haniewicze, maj., 105.
Haraburdziszki, maj., 86.
Hejdelis, jez., 202.
Herb kapitulny, ob. Aaron.

« miasta Wilna, 12.
Heretycy, 14, 127, 131, 183,

136, 188, 141, 202, 333,
400, 417, 426, 442, 450.

Hermanowicze, maj., 220.
Hłubokie, jez., 207, 219.
Hoduciszki, maj., 84, 94, 105,

122, 123.
Holendry, 237.
Horkole, maj., 206.
Horodelska unja, 10.
Horodło, m., 10, 26.
Horodniczy, 111.
Horwol, maj., 160.
Hosnyrok, maj., 219.
Hostje, 453.
Hoża, maj., 225.
Hrebionka, folw., 336.
Huja, rz., 215.
Hulslewo, maj., 375.
Huta w Wilnie, 12.
Hyberny, podatek, 143.
Ihumieri, maj., 24, 28, 105, 107,

160, 161.
Ikaźń, maj., 220.
Iluminacje, 18, 19.
Imienia Maryi bractwo i uro-

czystość, 84, 158, 162.
Imperjały, 139.
Indulgence, 399, 440.
Indulty, 145, 149,
Inflanccy zakonnicy, 502.
Inflanty, 8, 12, 39, 90, 91, ob.

Djecezje.
Infułacja gieranońska, 102, 349.

„ widzieniska, 188, 475.
Ingresy biskupie, 38, 42, 45, 46,

50, 55, 61, 68, 70, 72.
Inkwizycja, 28, 136.
Inowiercy, 142.
Insbruk, m., 75.
Instalacje członków kapituły, 108,

124.
Instrukcje na sejm, 79.
Instytut szlachecki, 263.
Interdykt, 138, 508.
Inwentarze kościelne, 143, 393.
Irregulares, 890.
Isoroka, rz., 252.
Izmhisko, jez., 220.
Izyda polska, 282.
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Iża, maj., 199.
Jakuszyszki, maj., 212.
Jałmużna, 33, 143, 354, 367,

394, 399, 414, 541.
Janiszki, miast., 359.
Jankowo, folw., 202.
Jarmarki, 10, 15, 398, 454.
Jarosław, m., 72.
Jasiew, maj., 122, 321,
Jastrzębia, maj., 230.
Jaszuny, maj., 382.
Jelna, 125, 232.
Jennerowski instytut, 380.
Jerośmiszki, folw., 201.
Jezno, maj., 376.
Jezuici, 13, 36, 37, 39, 40, 41,

44, 47, 51, 54, 55, 64,
90, 95, 99, 112, 115,
121, 140, 142, 156, 160,
165, 170, 171, 173,211,
219, 222, 224, 243, 251,
252, 255, 258, 259, 262,
275, 317—330, 341, 342,
346—348, 352, 353, 357,
463, 469, 515, 536—
540.

Język ludowy, 130, 132, 135,
138, 189, 193, 194, 272,
284, 326, 328, 330, 517.

Jodup, folw., 205.
Jodopa, rz., 203.
Józefinizm, 73, 350.
Jubileusz, U, 28, 32, 53, 54,

56, 66, 75, 143, 144, 148,
162, 520—523.

Judzin, jez., 193.
Juljatiski kalendarz, 62, 122,123.
Jura ecclesiae, 417.

„ stolae, 459, 460.
Jutrznia, 185, 137, 188, 139,

433.
Kabały, 84, 357, 373.
Kadeci brzescy, 237.
Kaffa, m., 76.
Kalwarja werkowska, 45, 52, 78,

174.
miadziolska, 260, 484.

Kalwarja olwicka, 180.
Kalwini, 43, 178, .185, 196, 200,

211, 213, 220, 230, 239.
Kameduli, 103, 194, 250, 251,

297, 475.
Kamieniec, 48.
Kamieńszczyzna, maj., 105, 111.
Kanały, 115, 116.
Kanclerz djecezal., 42, 131, 135,

136, 139, 381, 382.
„ akademji, 347.

Kanon, mszy św., 429.
Kanonicy: kapitulni, 24, 69, 70,

105, 123—125, 322,
325.

„ koadjutorowie, 120,
123,124, 125.

» honorowi, 123.
„ regularni laterań., 42,

5], 169, 170, 227, 252,
259, 260, 267, 319,
323, 362, 469.
od pokuty,. 120, 136,
172, 186, 187, 221,
255, 259, 267, 292,
474, 475.

Kantyczkf, 150.
Kapelani kapliczni, 462, 463.

szkolni, 463.
Kapituła: wileńska, 24, 25, 34,

40, 47, 51, 55, 69,
71, 76, 79, 99, 103,
105-125, 153, 154,
160, 169, 173, 185,
202, 204, 219, 220,
236, 256, 273, 276,
317, 320, 325—338,
342, 352, 353, 855,
357, 360, 363, 367,
371, 879, 881, 382,
509, 528.
Inflancka, 90.
kUowska, 64.
krakowska, 26, 106,
109.
łucka, 98.
miiiska, 69, 97.
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Kapituła praska, 163.
„ źmudzka, 80.

Kaplice: katedralne, 25, 35, 42,
62, 67, 79,85, 94, 114,
153, 154, 155,156-159.

„ w djecezji, 145, 151,
174, 178-249, 431—
433, 476—495.

„ parafjalne, 462.
Kapłance, maj., 97.
Kapłani obcy, 132, 428, 451, 463.
Kapnicy, 144, 425.
Kapszczyzma, 516.
Kapucyni, 476, 528.
Karmelici bosi, 42, 171, 198,

209, 219, 223, 252,
260, 267, 286, 287,
293, 307, 319, 322,'
323, 474.

„ dawnej obserw., 172,
173, 185, 208, 212,
236, 252, 323, 469,
260, 261, 267, 286,
294, 314, 470—475.

Karmelitanki, 171, 265.
Karność duchowna, 126, 128,

136, 139, 141, 149, 152,
444, 451, 454, 455, 456,
457.

Kartuzi, 235, 250, 252, 261, 267,
314, 323, 344.

Karol W., 270.
Kary za występki, 24, 110, 113,

115, 139, 142, 145, 327,
380, 413—454, 534.

Kasa włościańska, 69.
Kasowanie kościołów i klaszto-

rów, 183, 252.
Kaszów, m., 125.
Katechizacja, katechizm, 41, 93,

135, 138, 139, 142, 144,
160, 152, 243, 263, 270,
276, 278, 280, 282, 284,

. 351, 413, 435, 623.
Kaukaz, 75.
Kaznodziejstwo i kaznodzieje, 85,

87, 62, 77, 97, 100, 101,

104, 115, 126, 128, 142,
144, 147, 150, 152, 243,
396-399, 435, 436, 456'
517, 521, 523, 524.

Kielichów mycie, 453.
Kiemiesze, maj., 106.
Kiermasze, 142, 434, 454. Ob.

Jarmarki.
Kijów, 21, 268.
Kiszczyn, maj., 375.
Klaryski, 265.
Klasztory, 12, 15,250-270, 342,

469-476.
Klauzura, 140.
Klejnoty kościelne, 45, 46, 48, •

79, 241.
Kleparze, maj., 229.
Klerycy, 62, 139, 150. Ob. Se-

minarjum.
Klewa, rz., 201.
Kłodno, maj., 25.
Kniahinin, jez., 219.
Knyszyn., maj., 238.
Kobylnik, maj., 205.
Kobrowcy, maj., 370.
Kodeks cywilny, 64.
Kolatorowie, 143, 151, 293, 354.
Kolegja jezuickie, 14, 15, 37,

68, 94, 207, 258, 516,
542.

„ kapłańskie, 460.
Kolegjata brzeska, 62, 90,
Kolegjum litewskie w Pradze, 25,

„ petersburskie, 62, 63,
64, 69, 71, 83, 91,
99, 122, 268, 342, 344,
352, 380.

Koletyski, 264.
Kolęda, 135, 142, 152, 192, 202,

242, 413, 414, 451.
Kolor aparatów, 393, 430.
Kołodzieżyszki, maj.. 106.
Kołpienica, maj., 105, 326, 328,

830, 836, 888.
Komaje, maj., 203.
Komisja Edukacyjna, 56, 58, 59,

63, 64, 82, 121, 157,
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167, 244, 277, 278, 282,
319, 320, 341, 348, 349,
363.

Komisja likwidacyjna, 326.
„ lustracyjna, 367.
„ cywilno wojskowa, 56,

354, 540.
., szpitalna, 355, 356, 362,

363.
Komunja św., 404, 405, 406,

426, 430, 452.
Komuniści, księża, 54, 139, 261,

262, 333, 334.
Komże, 132, 393, 400, 405, 409,

425, 326, 440, 451, 520.
Konfederacje, 52, 58, 79, 86.
Konfesjonały, 128, 392, 402, 426.
Konie do chorego, 138, 460.
Konkubinat, 131, 142, 420.
Konsolacje kap., 109.
Konstancjeński, sobór, 26.
Konstytucja 3 maja, 147.
Konstytucje sejmowe, 125.
Konsystorz wileń., 28, 56, 68,

83, 98, 122, 379, 380-
„ białoruski, 56, 85.
,, grodzieński, 56.
., trocki, 56.
„ słucki, 56.
,, mohylowski, 380-

Konwertyci, 358.
Konwikt. Ob. Bursy.
Kopne, 110.
Korkożyszki maj., 139, 203, 326,

328, 396, 338.
Korytarz z Zamku do katedry,

157.
Korzec, maj., 64.
Kościołów opatrzenie i odnawia-

nie, 391,434,485, 446, 453.
Korzeń, maj., 105.
Korzewskie, maj., 875.
Kostenów, 210.
Kotły, czyli bębny kościelne, 454.
Kowarsk, 69.
Kowno, 8, 26, 137, 147.
Kozacy, 44, 45.

Kradzież w kościele, 150.
Kraków, 9, 12, 21, 64, 125, 179,

227, 273, 325, 408.
Krakowska djecezja. Ob. Dje-

cezje.
„ katedra, 381.

Krakowskie T-wo Umiejętności,
98.

Krasnesioło, maj., 215.
Kraśnik, maj., 226.
Krasnystaw, maj., 361.
Kronika bernardyńska, 15, 17,

18, 62.
Kroże, 66.
Królewiec, 44, 111, 323.
Krupniki, maj., 368.
Krym, 76. .
Krywe Krywejto, 7, 22.
Krywsk, folw., 201.
Krzemienica, maj., 230.
Krzemieniec, m., 98.
Krzywy gród, 9.
Krzyżacy, 7, 9, 20, 26. 28, 89,

183.
Krzyżaki, folw., 359.
Krzyże jubileuszowe, 144.
Krzyżowe dni, 163.
Książki wzbronione, 438, 445.
Księga mszalna, 428.
Księgarnie, 13R, 139, 439.
Księstwo Warszawskie, 281.
Kule, maj, 122.
Kumowie, 128, 400, 424.
Kunica, 145.
Kupaliszcze, folw., 227.
Kuplany, maj., 241.
Kuratorowie kapituły, 107.
Kurja biskupia, 57, 881.
Kurjor, Litewski, 282.
Kurlandja, 12, 44, 62, 90, 182,

502.
Kurnowszczyzna, folw., 221.
Kursorje 133, 421, 458.
Kuszlany, maj., 197.
Kwasówka v. Pohorany, maj., 226.
Kuźmlcze, maj., 68.
Lampa przed Ssm. 248, 425.
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Laterański sobór, 33, 125.
'Lauenburg, 125.

Lebiodziów, maj., 69.
Legaty kościelne, 131, 136. Ob.

Fundusze.
Lehnen, maj., 91, 96.
Lojpuny, maj., 192.
Lepel, m., 85.
Lekarze, 120, 335.
Lesznica, rz., 225.
Limina apostolorum, 30, 75.
Lipawa, m., 75.
Listy pasterskie, 49, 51, 56, 59,

60, 67, 121, 125, 130, 132,
133, 135, 141—153, 162,
329, 354, 355, 387, 388—
466.

Litanje, 135, 161,429,438,453.
Litterae Cridae, 124.
Litwa, Litwini, 8, 10, 20, 22, 24,

25, 27, 29, 31, 32, 40, 43,
54, 60, 70, 75, 77, 80, 107,
109, 121, 125, 126, 163,
176, 182, 194, 238, 270,
271, 272, 273, 276, 284,
318, 322, 325, 345, 346,
352, 367, 377, 379, 380,
383, 474, 503, 514, 517.

Loretto, 105.
Lubcz, m„ 21.
Lubeka, 163.
Lublin, 28, 96.
Lustratorowie, 136.
Luteranie, 34, 42, 43, 165.
Łabejki, maj , 370.
Łabno, maj., 223.
Łabonary, maj., 23.
Łatyhol, maj., 195.
Łazarzyści, 353, 358.
Łodziatyszki, folw., 201.
Łopionna, maj., 221). .
Łostaja, rz., 196.
Łowicz, maj., 282.
Łowy zakazano, 416, 445.
Łyntupy, 84. 161.
Łypioliszki, maj., 207.
Łysa góra, 164.

Łubiński synod, 130, 131, 133.
Łuck, 265.
Łucka djecezja, ob. Djecezje.
Łuki, maj., 326, 336.
Łukiszki, 171, 334, 336, 355,

362, 367, 484.
Maca, wzbroniona, 138.
Macierzyński instytut, 356.
Magdeburskie prawa,'9, 11, 32,

34, 364.
Magistrat wileri, 9, 11, 12, 32,

34, 59, 166, 167, 357, 358,
364, 366, 367.

Mahometanie, 151.
Majątki, ob. Dobra.
Malaty, maj., 23, 52.
Maltańska kaplica, 69.
Mała Pohulanka, 378.
Małżeństwo, 130, 138, 410, 426,

452.
„ mieszane, 104, 138,

149, 150, 151.
Marikowicze, maj., 219.
Mansjonarze, 157, 167, 238, 242,

243.
Mantolety, 115, 123, 132.
Marcina św. bractwo, 165, 171.
Marja w. ks. lit., 175.
Marjanio, 252, 262, 267, 323,

374.
Marka św. uroczystość, 163.
Maryawitki, 161, 170, 266, 286,

303, 353, 358, 372, 469—
472.

Maskiewicz herb., 109.
Masoni, 66, 81, 121, 148.
Mazowsze, 105.
Mąka na hostje, 453.
Meldunek w Wilnie, 15.
Membrany, 109, 275.
Mennica, 12.
Merecz, maj,, 115.

„ Mały, maj., 185.
v. Mereeza, гя., 192,
214.

Metona, ra., 77.
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Metropolita ruski, 27,35, 268,498.
Metryki kościelne, 128, 131, 145,

149, 150, 221, 393, 400,
401, 462, 464.

Męczennicy franciszkanie, 22, 35,
164.

Miadzioł, maj., 219.
Miary, 152.
Michaliszki, maj., 87, 120.
Michniszki, maj., 334.
Mickuny, maj., 106.
Miecza prawo, 32, 55.
Mieczowi rycerze, 8, 502.
Miedniki, maj., 102.
Miedział, folw., 206.
Miedziowszczyzna, folw., 210.
Mieszczanie, 12, 15, 286 — 312,

364.
Mieszkanie z kobietami wzbro-

nione, 139, 416, 444.
Mieżany, maj., 102.
Międzyrzecz, maj., 229.
Mile, maj., 76.
Miłosierdzia bractwo, 148.
Mińsk, 69, 72, 78, 97, 137, 147.
Mirkliszki, maj., 106.
Misje, 140, 259, 469-471.
Misjonarze, 50, 68, 104, 139,

140, 140, 170, 173, 199,
230, 245, 251, 252, 255,
262, 267, 303, 319, 323,
324, 329, 334—340, 342,
361, 473, 475.

Młyn królewski, 161.
Modły uroczyste, 46, 142, 143,

145, 146, 147, 149, 162.
„ za królów poi., 289, 243.

Mohylow, m., 85, 137.
Mohylowska djec, ob. Djecezje.
Mołczadź, rz„ 232.
Momeża, maj., 105.
Monasteria cloricorum, 325.
Moneta, 110.
Mons pietatis, 367.
.Morowo powietrze, 12, 13, 14,

15, 17, 41, 54, 113, 118,
276, 359, 365.

Moskwa, 16, 32, 44, 45, 46,78,
83, 116, 149, 157, 171,
196, 197, 214, 219, 220,
221, 224, 258, 829.

Mostowniczych bractwo, 250.
Mosty, maj., 225.
Moszeje tatarskie, 135.
Moszny, folw., 226.
Motawicze, maj., 226.
Motyki, maj., 69.
Mowy pogrzebowe, 132, -118,

„ Mowy świeckim wzbro-
nione, 151.

Mozelowce, folw., 368.
Możejków, maj., 209.
Msze św.: za zmarłych kapłanów,

119, 132.
„ „ w domach prywatnych

wzbronione, 130, 132,
133, 145, 407, 431.

Mszy św. odprawianie, 133,
406—408, 427—431.

Mussa, maj., 86.
Muśnikl, m., 85.
Muzyka, 34, 104, 122, 137, 160,

161, 162, 521.
Nabożeństwo, 101,121,126,132,

135, 1H9, 142—150, 433,
439.

Nacza, rz. i maj., 212.
Nadania na kościoły, 185—266.
Najazdy i kłótnie, 9, 17, 87,119.
Najście nieprzyjaciół, 9, 15, 16,

17, 45, 86, 95, 116, 118,
154, 156, 160, 171, 178,
191, 198, 209, 210, 212,
213, 214, 220, 224, 225,
226, 232, 233, 274, 255,
379.

Naukoniszki, folw., 214.
Nauczanio prywatne, 274, 289.
Niedzingi, m., 69.
Neofici, 858, 506.
Niedźwiedzice, maj., 24.
Niodźwieck, maj., 374.
Niemcy, 7, 89, 126, 165, 272,

278, 363.
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,Niemen, rz., 178, 193,214.225,
248.

Niemenczyn, maj., 58, 120.
Niemież, maj., 359.
Niemirowszczyzna, maj., 372.
Niepokalane Poczęcie N. M. P., 28.
Nieszpory, 138, 139, 162, 453,

457, 524, 525.
Niewiasty nierządne, 15, 114,

115, 136, 142, 412, 420.
Niewiaża, rz., 54, 178.
Niewodnica, maj., 375.
Nowicjat kapitulny, 107.
Nowogródek m., 20, 40, 47, 52,

147, 163.
Nowosiołki, maj., 198.
Notarjusz kapitulny, 112.
Obecność kanoników na nabożeń-

stwie, 108, 120.
Obligacje mszalne, 133, 428, 429.
Obmurowanie miasta, 11, 32, 115.
Obolce, m„ 102.
Obowiązki duchownych, 33,47,49,

ob. synody i listy paster-
skie.

Obrazy i statuy cudowne, 17, 41,
51, 54, 135, 169, 171, 172,
173, 189, 194, 198, 203,
205, 210, 213, 215, 224,
225, 228, 232, 235, 240,
242, 256, 399, 439.

Obrońca małżeństwa, 138.
Obserwatorjum, 18.'
Obyczaje, 34, 35, 38, 42, 59, 67,

99, 104, 112, 126, 184,
135, 148, 144, 146, 152,
844, 413—417, 451.

Ochronki, 378.
Odelsk, maj., 248.
Odpusty, 144, 399, 440.
Ofiary, 31, 408, 452.
Oksna, Г2., 196.
Okszwanty, maj., 203.
Oktawy, 144, 162, 409, 440.
Objo św., 128, 185, 891, 426,

458.
Olgowo, maj., 870.

Olita, maj., 192.
Olksnia, rz., 203.
Olsiady, maj., 96.
Ołtajo, maj., 376.
Ołtarze. 131, 392, 393, 407, 425,

446.
Ołyka, 98.
Opactwo, opaci, 252, 260, 269,

498, 499.
Opieka Powszechna, 355.

„ publiczna v. Prykaz, 356,
358, 361, 362.

Opłata członków kapituły, 124.
„ proboszczów, 182.
„ wikarjuszów, 182, 460.

Orany, maj., 192.
Oratorja, 135, 407, 481—433.
Organista, 194, 226, 231, 246,

247, 248, 279, 288—316,
435.

Organy, 135.
Orsza, m., 72.
Ościszewo, jez., 207.
Ossylejska djecezja, ob. Djecezje.
Ostaszyn, maj., 359.
Ostatnie Namaszczenie, 135, 411,

412, 426.
Ostrobraraa, 17, 46, 171.
Ostrów, maj., 171.
Oświata, 32, 88, 40, 62, 69, 71,

74, 125, 134, 135, 136,
188, 143, 144, 145, 148,
152, 231, 250, 331, 270—
852, 363, 395, 396, 452.

Oszmiana, m., 67,. 206, 513.
rz., 197. •

Otmuty, maj., 199. .
Pacierz, 138, 142, 281, 395, 396,

418, 435, 523.
Padwa, 41.
Pancerniki, poddani, 206.
Papiernia w Wilnie, 12.
Parczow, m., 28.
Pasporty, 354, 459, 540.
Patena nie dajo się do całowa-

nia, 427.
Patronowie djecezji, 41, 128,144.

77
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Paulini, 262.
Pawlikowszczyzna,. folw,, 249.
Peloponez, 77.
Perlaja, maj., 192.
Peruka, 428.
Petersburg, 18, 70, 72, 100, 122,

323, 342, 352, 378.
Piaski, w Wilnie, 164.
Piekary, 75.
Pielasa, rz., 213.
Pielgrzymki, pielgrzymi, 11, 38,

41, 144, 366, 505, 541.
Pierzkowszczyzna, folw., 218.
Pierścienie, 136, 428.
Pierszaje, maj., 24.
Pietuchów, maj., 229.
Pięciu Ran P. J. bractwo, 525.
Pijaństwo, 133, 136, 142, 398,

416, 434, 465, 524.
Pijarzy, 52, 54, 63, 71, 82, 91,

119, 160, 173, 214, 222,
244, 251, 258, 262, 263,
267, 294, 298, 307, 319,
322. 323, 324, 342, 470—
475.

Piltyńska djecezja, ob. Djecezje.
Pilwingis, jez., 191.
Pińsk, 91.
Piotrków, 125, 422.
Plebanje, 460.
Plebeusze, 125.
Pocieszenia N. M. P, bractwo,

172.
Poczęstunki, 29, 434, 452.
Podatki, 50, 116, 126, 127, 129,

142, ЗЯ2.
Poddani, 11, 41, 56, 57, 96,114,

120, 121, 130, 138, 143,
193, 272, 278, 280, 285,
465, 466.

Podlasie, 103.
Podrzutki, 360, 361.
Podstarzynio, maj., 207.
Podymne, 252.
Poganie, 151.
Pogrzoby, 132, 135, 140, 418,

419, 443, 451, 453.

Pohost, maj., 220.
Pohulanka, 171.

j Pokropienie ludu, .452.
Polska, polacy, 8, 10, 14, 28,

29, 32, 76, 80, 85,96, 121,
125, 126, 143, 149, 162,
182, 270, 271, 273, 276,
315, 316, 340, 422, 443,
450, 502, 507, 517, 537.

Poludne, podat., 215.
Polock, m., 13.
Położnice, 356, 362.
Pomniki, .77, 172, 173, 175.
Ponary, maj., 105, 110.
Portatyle, 152, 393, 407.
Posągi, 157.
Posty, 128, 131, 132, 136, 140,

148, 397—399, 452.
Postylle, 396, 517, 537.
Poswol, m., 32, 105, 120, 174.
Poszanowanie kościołów, 397,433,

451.
Pos'/yrwinty, ob. Olwita.
Pożary w Wilnie, 10, 12, 14, 15,

17, 41. 58, 111, 115, 119,
153, 160, 170, 357, 360,
361, 363.

Poznań, 35, 105.
Praga, 25, 273, 325.
Prałaci, 24. 28, 34, 105, 123,

130, 279.
Predykanci, 133, 138.
Prepozytalne kościoły, 189, 195,

238, 243, 467.
Prestymonja, 106, 118, 124.
Prezentacja do kapituły, 124.
Probojowo, maj., 227.
Probostwa katedralne, 159.
Proboszczowie parafjalni, 182,

279, 286 — 248, 290-316,
355, 366, 390—421, 432,
446, 451, 456—462.

Procesje, 41, 46, 51, 68, 77, 126,
136, 143, 162, 408—410,
425, 426, 440, 452.

„ cumSanctissimo, 408—410,
454.
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,Protestanci, 13, 14, 317, 347.
Prowizorowie seminaryj., 139,

326, 330.
„ szpitalni, 367,454.

Prowizja wikarjuszów katedr.,
114.

Prusy, Prusacy, 138, 182, 309,
375, 376.

Prykaz, ob. opieka publiczna.
Prymas litew.,'46, 345, 507.
Przełom, maj., 226.
Przeszkody do małżeństwa ogła-

szane, 128, 130, 136, 138.
Przewałka, m., 225.
Przewłoka, folw., 233.
Przylepie, maj., 190.
Przysięga biskupów wil., 29, 44.

, kapitulna. 116, 124.
Przywileje duchowieństwa, 106,

107, 119, 125, 450.
Puszkarnia, 12.
Puszki do N. Sakr,, 425.
Quasi domicilium, 150.
Rabunki, 123.
Rada uniwersytecka, 166, 342,

349.
Radom, 25, 32.
Radoszkowicze, maj., 215.
Rasna, maj., 376.
Raszewo, maj., 160.
Redukcja świąt, 143, 145.
Refekcje, 108, 114, 120, 122,

124.
Reformaci, 243, 263.
Reformacja, 36, 37, 38, 39,112,

126, 141, 161, 229, 272,
326, 346.

Regulamin seminar., 332, 333,
334, 335, 529—535.

Rekolekcje, 104, 136, 140, 142,
148, 361.

Religijne waśnie i gwałty, 13,
o , 17, 84, 43, 44, 348.
«elikwie św., 14, 45, 68, 112,

152, 392, 489.
«ewelska djeceąja, ob. Djecesje.

Rezerwaty, 128, 133, 136, 403,
426.

Rezydencja przy beneficjum. 130,
131, 135, 136, 139, 149,
393, 394.

Rezydencje jezuickie, 258, 259.
Rochici, 170, 252, 264, 353, 559,

360, 471.
Rody, maj., 219.
Rokiety, 115, 123, 132.
Rokoszanie, 45.
Romanowszczyzna, folw., 190.
Rostok, m., 163.
Roś, rz., 228.
Rosja, Rosjanie, 17, 60, 104, 118,

120, 156, 182, 268, 276,
341, 380.

Rozbiór Polski, 182.
Rozgraniczenie djecezji wileń.,

182, 252, 285, 306—316.
Rozjazdy wzbronione, 149, 451.
Rozwody, 130, 136, 138.
Różaniec, 135, 150, 361, 433.
Różanna, 78, 116.
Rubno, maj., 46.
Rubryki, 387—94, 453, 454.
Rubrycele, 47, 135, 453.
Rudka, maj., 375.
Rukojnie, maj., 106, 119.
Ruś, Rusini, 8, 21, 22, 28, 29,

32, 34, 43, 83, 109, 175,
176, 182, 206, 238, 268,
272, 273, 284, 517, 519.

Rusota, maj., 228.
Ryga, m., 7, 174, 502.
Rytuały, 128, 135, 424.
Rzepna, rz., 241.
Rzesza, maj., 106,
Rzym, 23, 25, 32, 40, 47, 51,

53, 54, 55, 64, 71, 86, 87,
92, 104, 115, 117, 118,
153, 172, 318.

Sakramont Prssenajśw. Ob. Eucha-
rystja, Komunja, Wiatyk.

Sakramentalia, 412.
Sakramentów udzielanie, 128,
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130, 135, 138, 399-406,
424—427.

Samlandja, 501.
Sandomierska katedra, 75.
Sapiehy synod, 129—134, ob. Sa-

pieha bp wileń.
Sapieźyn, ob. Druja.
Saratowska djecezja, ob. Dje-

cezje.
Sascy królowie, 17.
Sasi, 52, 95.
Saspa, rz., 229.
Sądy kapitulne, 108, 110, 120,

122.
„ kapturowe, 115.
„. kryminalne, 443, 450:

Scalae, Christi, 168.
Scholastycy, 350.

• Sejny, m., 171.
Sejmy, 10, 26, 28, 31, 32, 52,

77, 79, 85, 94, 112, 119,
129, 354, 362, 376.

Semigalia, 20, 125, 502.
Sekret kapitulny, 116.
Seminarjum: główne 64, 66, 76,

99, 172, 341-345.
„ djecezalne, 38, 40,

43, 44, 47, 53,
54, 56, 62, 68,
69, 71, 73, 74,81,
98, 99, 100, 101,
113, 118, 122,136,
139, 141, 171, 172,
199, 204, 261, 324
—340, 345, 354,
423, 529-535.

„ białostockie, 262,
340.
brzeskie, 62, 90,

339,540,534.
„ unickie, 342.

iłuksztańskie, 62,
340, 535.

„ kamłenieckie, 342.
krasławskie, 91.

„ łuckie, 342.
9 „ unickie 342.

Seminarjum: mińskie, 69, 72,
342.

„ misjonarskie, 339,
340, 535.

„ mohylowskie, 72,
342.
papieskie, 341, ob.
Alumnat.

„ unickie, 40, 268.
„ żmudzkie, 75, 342.

Septenny, 144.
Sermież, maj., 205; jezioro, 207.
Sesje kapitulne, 108, 116.
Sielany, folw., 205.
Siemakowszczyzna, maj., 370.
Siemiatycze, m., 104.
Sieniszki, maj., 203.
Simno, m., 193.
Siniakowo, folw., 219.
Siostry miłosierdzia, 210, 239,

244, 266, 353, 360-361,
362, 368.

Siostrzyczki ubogie, 266, 353,
368.

Skarbiec, katedr., 158.
Skasowane kościoły i klasztory,

183, 252, 184—266, 4 6 9 -
475.

Skidel, maj., 228.
Sklepy katedr., 38. Ob. Groby

.Skopówka, 105, 160, 320.
Składki na ubogie kościoły, 149,

150.
Skrzynka św. Mikołaja, 367.
Slązk, 75.
Ślepy kanonik, 114.
Śluby: małżeńskie, 135,149, 410,

411, 426, 427, 452.
„ zakonne, 250.

Sławiaczyce, folw., 229.
Słonira, т., 47, 147.
Służba u żydów wzbroniona, 136,

138, 151.
Śmigus wzbroniony, 412.
Smoleńska djecezja, ob. Djeceąje

B kapituła, 47.
Smorgonie, maj., 198.
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Smycz, maj., 219.
Snipiszki, 7, 175, 367, 378.
Sobory, 26, 28, 33, 38.
Sobótki świętojańskie wzbronione,

412.
Solca, rz., 214. .
Sołoki, maj., 24, 106.
Sory v. Sorzyca, maj., 106, 160.
Sosny, maj., 376.
Spadki po zmarłych księżach,

128, 140, 419, 420, 453,
449, 461.

Spiahlica, maj., 199.
Śpiew kościelny, śpiewacy, 101,

132, 135, 143, 150, 203,
221, 233, 242, 277, 284,
408, 420, 452, 453, 517,
519.

Spingla rz., 192.
Spisy: duchowieństwa, 46.

„ kościołów, 47.
., parafian, 135, 142, 143,

149, 150, 393.
Spory, maj., 205, 207, 371.
Spowiedź, spowiednicy, 128,130,

131, 135, 138, 401—404.
426, 452.

Sprawy księżom wzbronione, 135,
139, 149, 416, 445.

Srebro katedr., 156.
Sromowice, m., 20.
Stalla kapitulne, 77, 78, 115.
Starydwor, maj., 228.
Staryszew, maj., 376.
Starzynki, maj., 24.
Statuty: kapitulne, 33, 34, 106.

„ litewskie, 12, 125.
я synodu kijowskiego, 129.
„ wikarjuszów katedr., 108.
« żebracze, 864—365.

Statystyczne wiadomości, 19, 145,
151, 165—249, 288-316,
457, 525-527.

Stefaniszki, maj., 225.
Stęplowska kamienica, 84,
Stojaciszki, folw., 106.

Stolica apost. 50, 58, 61, 71, 72,
76, 83, 89, 97, 101, 102,
103, 105, 107, 140, 162.
165, 182, 193, 252, 273,
329, 330, 417—454, 507.

Stopieszów, maj., 376.
Stopnie naukowe, 342, 347.
Stosunki wzbronione: z kobietami,

43,139, 416,
451.

„ „ ześwieckimi,
149, 152.

Stróże katedralni, 154.
Struna, rz., 203.
Strzelanie przy kościołach wzbro-

nione, 151.
Strzeszyn, maj., 93, 105, 120,

133, 161.
Stypy, 451.
Styr, rz., 70.
Suchawola, maj., 247.
Sufraganie: wileńska, 75, 93,187.

białoruska, 83, 103.
„ brzeska, 89, 237.
„ inflancka v. kurlan-

dzka, 61, 90, 182.
„ trocka, 86, 349.

Suma, msza świąteczna, 524.
Suplikacje, 116, 127, 142, 145,

146, 147.
Suplikacyjna msza, 159.
Supraśl, m., 103, 239.
Suraż, m., 87, 241.
Swiadość, maj., 141.
Świąt obchodzenie, 439.
Świątniki, maj., 106, 154, 160.
Świątyń poszanowanie, 148, 433.
Święcenia kapłańskie, ob. Aspi-

ranci.
Święcone wielkanocne, 453.
Swirany, maj., 106.
Swirskie jezioro, 207.
Swisłocz, maj., 280.
Świto, jez. 207.
Swobody duchowieństwa, 79, 109,
Syczenięta, maj., 106, 153, 199.
Symonia, 149.
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Synagogi, 135, 136.
Synodalne obrzędy, 136, 137.
Synodalni sędziowie, 140.
Synody djecezalne, 12, 34, 46,

38, 41, 47, 51, 53, 54, 78,
125—141, 178, 190, 214,
215, 218, 247, 272, 326,
419.

„ dekanalne, ob. zjazdy.
„ prowincjonalne, 43, 93, 325,

422.
Szanki, miara, 313.
Szczara, rz., 228.
Szczeniaty, maj., 227.
Szczuczyn, maj., 210.
Szeszkinia góra, 9.
Szkoci, 9.
Szkoła katedralna, 113,159, 160,

271, 286, 317, 325.
., główna, 321, 341, 348,

349.
,. świętojańska, 12,165, 275,

286, 317, 346.
„ siestrzencewiczowska, 69,

71.
„ śpiewacza, 159. Ob. Śpie-

wacy.
Szkoły parafialne, 6, 56, 76, 82,

97, 120, 121, 126, 145,
148, 173, 175, 188, 190,
193, 202, 203, 207, 210,
213, 214, 220, 221, 225,
226, 227, 230, 231, 233,
239, 240, 241, 242, 246,
247, 248, 251, 262, 269,
270—316, 357, 358, 368,
395, 420, 452.

., średnie i wyższe, 174,
223, 258, 262, 263, 275,
288,317—320, 346—352.
469—473.

„ inowiercze, 243.
Lankastra, 280, 281, 284,
286, 290, 294, 298.

., . zakonne, 251, 266—267,
269, 325.

Szpakowskl, folw., .373.

Szlachectwo w kapitule, 107,123,
125.

Szlachta, 124, 286—312, 330.
Szpinglo, maj., 106.
Szpitale w Wilnie: Antokolski, 362.

T. „ „ Bazyljańs., 363.
„ ., r. Bonifrater., 358,

359, ob. boni-
fratrzy.

„ „ B Dobroczynności,
62, 266, 287,
356.

„ ,. „ Dieciątka Jezus,
266, 287, 361.

,, ,, „ Emerytów dom,
362, 363. Ob.
Emeryci.

,, ,, ,, św. Hioba i Ma-
ryi Magdaleny,
12, 94, 96,
113, 353, 357,
362.

,, „ „ św. Jakóba v.
jenoralny, 62,
168, 266, 355,
357, 567, 362.

,, ,, ,, Józefa i Niko-
dema, 42, 353,
357, 362, 367.

,, ,, ,, św. Łazarza v.
św. Stefana, 170,
358, 360, 367.

,. „ św. Marcin., 363.
„ „ ., Misjonars., 367,
., ., ,, dla Nieuleczal-

nych, 378.
,. ., ,, Rakancis., 359.

„ Rochitaris., 359.
„ ,, ,, Ruski, 363.

„ Sawicz, 85, 266,
360.

„ ,. „ Spaski, 363,
367.
św. Trójcy, 12,
357, 362, 367.

,, ,. „ Zarębackl, 367.
,, parafialne, 121,
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143, 145, 148, 151, 192,
224, 228, 2G2, 2CG, 352—
378, 414, 415, 454.

Sztokady, 136.
Szwakszty, jez., 207.
Szwedzi, 17, 44, 45, 51, 116,

118, 150, 175, 228, 23G,
276.

Szydłowicze, ma., 229.
Szyłany, maj., 106.
Szynkowice, maj., 372.
Tabaka wzbroniona, 452.
Tablica do zapisywania niszy ś\v\,

428.
Tabernaculum, 425.
Taksy za posługę duchowna., 136,

194, 218, 219, 530.
Taljaciszki, folw.. 214.
Targi, ob. Kiermaszo.
Targi wileii., 15, 111.
Targowanie się księżom wzbro-

nione, 128, 135, 140, 149,
193, 246, 248, 249, 400,
424, 444, 460.

Targowica, 60.
Tatarzy, 10, 26, 32, 44, 209,

253, 272.
Taurogieny, maj., 23.
Św. Tekli bractwo, 172.
Teodozja, m., 76.
Terabiejna, folw., 200.
Teroszki, maj., 228.
Testamenty, 140, 419, 420, 449.
Togi 44, 50, 115.
Tołociszki, maj., 106.
Tonsura, 415, 444.
Topograficzne opisanio parafji,

57, 143.
Tortury, 110.
Toruń, 44.
Towarzystwa dobroczynne, ob.

Szpitale
Trapiści, 148.
Trebuna, maj., 25.
T r o k l . m„ 7, 26,41, 52, ;"><;, 86,

147.
Trokiele, maj,, 211.

Trumna św. Kazimierza, 156.
Trusowicze, maj., 92, 106, 215.
Trybunał, 13, 110, 133, 380.
Tryczowszczyzna, maj., 248.
Trydencki sobór, 38, 42, 127,

128, 130, 131, 133, 138,
144, 325, 326, 343, 347,
381.

Tryni tarze, 158, 172, 174, 250,
264, 267, 286, 313, 319,
323, 471—474.

Turcy, 32, 48, 142, 163.
Tuszcza, jez., 205.
Tylża, 51.
Tykocin, 102.
Uborć, maj., 24, 86.
Ubiór księży, 128,136,142, 147,

149, 150, 389, 415, 451,
461.

Ubodzy, 224, 414, 454, ob. Szpi-
tale.

Ubogich panien i wdów fun-
dusz, 161, 366, 367.

Ubogich pogrzeby, 140,152,419.
Ukazy, 148, 151, 456, 510.
Układy kapituły z biskupami, 25,

30, 32, 34, 40,
44, 45, 48,106,
114, 115, 117,
118, 120.

., .. z magistratem,
111.

Unja religijna, unici, 27, 28, 29,
104, 150, 151, 183, 219,
268, 270, 341, 342, 345,
347.

„ polityczna, 10, 25, 28.
Uniccy księża, 150, 268, 432,

453, 498, 499.
Unikanie kobiet, 43, ob. Stosunki.
Uniwersytet wil., 18, 19, 64,

89, 98, 176, 279,
282, 288, 297, 302,
305, 309, 314, 320,
341, 342,349—353.

„ moskiewski, 323.
., kijowski, 323.
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Uniwersytety, 250.
Uroczystości, 15, 115, 126, 135,

150, 161, 162,397,
398, 439.

„ zakonne, 454.
Urzędowa korespondencja, 151.
Usza, rz., 215.
Uszakowo, maj., 206.
Uwłaszczenie włościan, 29, 69,

284, 465, 466.
Vestis talaris, 415, 428.
Vita et honestas, clericorum,

415-417, 444, 445. •
Wagi, 152.
Waniewo, 103.
Warszawa, 51, 53, 60, 79, 88,

93, 96, 116, 142,155,333,
334.

Wasilowo, maj., 25.
Watykan, 48.
Wazgieliszki v. Wozgieliszki, m.,

38, 320, 328, 334, 336,
328.

Wągrów, maj., 212.
Wechatnicze, maj., 25.
Welesnica, w., 280.
Wełnicze, maj., 70.
Wendeńska djecezja, ob. Djecezje.
Wereczec, maj., 219.
Werki, maj., 9, 24, 45, 47, 49,

51, 58, 78, 120, 122.
Wersoka, rz. i maj., 212.
Wersze, maj., 190.
Wesela i biesiady wzbronione, 43.
Węgry, 24.
Wężyka synod, 131, 133.
Wiadziec, 103.
Wiatyk, 161, 374, 405, 406, 425,

426.
Wiazowiec, jez., 225.
Wiazyń, rz. 215.
Wice dziekan, kap., 108.
Wice kustosz, kap., 92, 108.
Widowiska wzbronione, 416.
Widziniszki, maj., 367.
Wiedeń, 49, 118, 142.
Wielkopolska, 125.

Wiewirowo, jez., 207.
Wigierska djecezja, ob. Djecezje.
Wigilje, 128, 131, 132, 133,136,

138, 143, 398, 399.
Wikarjusze katedralni, 34, 108,

160, 162, 248.
„ parafjalni, 130, 135,

149, 152, 182, 293,
295, 297, 304, 394,
395, 451, 456—462.

Wiktoryszki, folw., 214.
Wilenka, rz., 7, 79, 115, 265.
Wilja, rz., 7, 15, 47, 77, 78,

171, 173, 206, 207.
Wilno, 7—20, 36, 45, 51, 53,

58, 61, 63, 71, 91, 96, 100,
112, 116, 118, 139, 144,
147, 148, 163, 169, 173,
176, 212, 230, 252, 253,
254, 256, 258, 268, 273,
278, 317, 346, 347, 351,
352, 355, 359, 364, 365,
377, 495, 510, 518, 526.

Wiłkowija, rz., 227.
Wiłkowiszki, maj., 103.
Wincentyni, ob. Misjonarze.
Winkry v. Węgry, 164.
Wiśniów, maj., 215.
Wiszniew, maj., 199, 280.
Witebsk, maj., 120.
Wizytatorowie djecezji, 40, 57.

szkół, 279.
Wizytki, 173, 266,287,323,342.
Wizytatorowie parafji, 25, 32,62,

70, 72, 73,74,84, 148, 178,
243, 276, 277.

Wizyty kościelne, 57, 276, 277,
278, 284, 476. Ob. Spisy
parafjan.

Włochy, 282.
Wodociągi w Wilnie, 12.
Włościanie, 286-312.
Wojniałgowo, maj., 106.
Wojniańskie synody, 127, 128,

484.
Wojny i przewroty krajowe, 8, 9,

14, 17, 54, 67, 86, 116,



— 609 —

118, 120, 122, 143, 149,
423. Ob. Najścia.

Wojsiuny, w., 84.
Wolkieniki, maj., 192.
Wołcza, maj., 105, ob. Byhoml.
Wołczyn, m., 254.
Wołga, r z. 21.
Wołkowicze, maj., 376.
Wołkowysk, maj., 227.
Wołma, maj., 199.
Wołożyn, maj., 205, 280.
Wołpa, maj., 87.
Wołyń, 70.
Wornie, m., 26.
Wota, 399.
Wprowadzenie niewiast, 412.
Wrocław, 51.
Wybory biskupów i rządzących

djecezją, 25, 48, 50, 53,
63, 65, 66, 69, 71, 72, 74,
117, 118, 509, 510.

Wyrozęby, 74.
Wyszki v. Piorków, maj., 242.
Zabawy wzbronione księżom, 128,

133,139,149,
416, 445.

„ „ w święta, 439,
454.

Zabłoć, га., 213.
Zabobony, 128, 135, 136, 412,

441, 453.
Zachary, folw., 326.
Zadźwinie, ob. Druja.
Zajeśnia, maj., 203^
Zakazany czas, 138*
Zakonnicy, 130. 135, 138, 140,

849—270, 279, 321—321,
426. 431, 432, 442, 453,
454, 461, 462, 464, 469—
486.

Zakręt, 113.

Zakrystjan, 279, 297, 308.
Zalesię, maj., 220.
Zamek wileri., 9, 12, 16, 158,

165.
trocki, 189, 256.

Zamieszki krajowe, ob. Wojny.
Zaniemeńskie dekanaty, 182.
Zaozierze, maj., 106.
Zapowiedzie, 130, 133, 138,145,

411, 452.
Zapisy na kościoły i nabożeń-

stwa, 419, 448, 449.
Zapusty, 132.
Zaraza, 37, 53, 67, ob. Morowe

powietrze.
Zarzecz, 34, 264.
Zbory dysydenckie, 43, 135, 136,

356, 363.
Zielony most, 12, 14, 47, 357.
Ziembin, maj., 106.
Zieńkowszczyzna, folw., 191.
Zjazdy dekanalne, 132,135, 145,

420.
Znaki na domach w Wilnie, 116.
Žaki, 160, 161, 274, 275.
Żebra, rz., 195.
Żebracy, 353, 355, 414, 540—542.
Żebranina, 56, 145, 354, 366.
Żejma, rz., 204.
Żejmy, maj., 91.
Żmujdź, żmujdzini, 12, 17, 18,

20, 27, 29, 42, 86, 93, 176,
278, 359, 518.

Żmudzka kapituła, 47.
żołd wojskowy, 45.
Żurowo, m., 232.
Żydzi, 8, 18, 110, 129, 131, 136,

138, 151, 243, 358, 506.
Żyrmuny, 161.
Żyrowice, 116.
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Uniwersał Jagiełły o chrzcie Rusinów i nadaniu
swobód Kościołowi katolickiemu.

In Nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam.
Quia tune multis errorum et dubiorum prudenter oceurrimus incom-
modis, dum gesta etatis nostre literarum apicibus et annotacione
testium perhennamus. Proinde nos Vladislaus Dei gratia rex Polo-
nio пес поп terrarum Cracov. Sandomirie, Siradie, Lancicie,
Cuiavie Lythuanieque princeps supremus, Pomeranie, Russieque
dominus et heres: Significamus tenore presencium, quibus expe-
dit universis, presentibus et futuris, presencium noticiain habituris;
quomodo Spiritus sancti preventi clemencia errores paganicos relin-
quentes fidem sacram devote recepimus et fonte sumus renati baptis-
matis, in terris nostris Lythuanie et Russie eandem fidem catholi-
cam volentes augmentare de consensu et voluntate fratrum no-
strorumcharissimorum, ducumet omnium nobilium terrae Lythuanie,
disposuimus, ordinavimus, immo promisimus spopondimus et
tactis sacramentis iuravimus: omnes natione Lythuanos utriusque
sexus cuiuscumque status, condicionis, aut ominencio extiterint, in
nostris dominiis Lythuanie et Russie exlstente3, ad fidem catholi-
cam et sanete Romane Ecclesie obedienciam inducere, atrahere,
convocare; imo compellere in quacunque secta fuerint. Ne autem
quovismodo LythuanI in fide catholica neophiti ab obediencia et ritu
romane ecclesie retrahantur, cupientes omnia et singula, impe-
diencia fidem catholicam, repellero ac removere, Districte prohibe-
mus ut nulius Lythuanus utriusque sexus Rutheno similiter utrius-
que (sexus) matrimonialiter copuletur, nisi prius obediat Romane
Ecclesie cum efectu. SI autem contra hanc nostram prohiblcionera
aliquem, vel aliquam, de Ritu Ruthenico ipsis catholicis de obedien-
cia romane Ecclesie contlngU copulari, ox tune поп separentur,
sed sive masculus, vel femina de alia secta debet sequi in fide ca-
tholicam, vel catholicum obedienciam romane Ecclesie profitentem,
fideliter adherendo, ad quod eclam penis corporalibus sunt com-
pellendi. SI enim in primitlvis temporibus, permittente divlna po-
tencia, mali habebant potestatem bonos ad malum compolloro,
multo magis nunc de beneplacito Dei boni possunt et debent ma-
loi ad bonum astringere et invitare. Item quia in profatls domi-
niis nostris Lythuanie et Russie ecclesias ad laudem et glorlam
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omnipotentis Dei et presertim cathedralem in Vilna: ibidemque et
-alibi parrochiales et conventuales in spem retribucionis eterne pos-

sessionibusque districtibus, villis, tributis, decimis et aliis proventi-
bus dotavimus, prout in nostris privilegiis lacius continetur; et
quamuis prefatas ecclesias cum earum dotacionibus per nostra
privilegia libertavimus per illam clausulam positam in eisdem: Nihil
iuris aut dominii etc. pro nobis et nostris successoribus reliquen-
do; tamen volentes, ut ipse Episcopus, qui pro tempore fuerit cum .
suo capitulo et aliis sacerdotibus parrochialibus et conventualibus
magis libere possint vaccare (sie) divinis obsequiis, augmentoque sa-
cre fidei laborare omnibus impedimentis et gravaminibus procul motis,

, per hanc nostram literam de novo et magis expresso omnes pos-
sessiones, districtus, villas cum earum incolis, ac alia omnia ad
laudem Dei pro ipsis Ecclesiis, tarn cathedrali vilnen., quam om-
nibus parrochialibus et conventualibus donata et inscripta in pre-
senti et in futuro, libertamus eximimus, libera et exempta pro-
nuntiando ab omnibus nostris et successorum nostrorum Magno-
rum ducum Lythuanie etc. serviciis'), angariis2), preangariis 3),
podvodis, viarum custodibus, viis expedicionalibus, stacionibus, con-
tribucionibus, vulgariter szrzebczysna *), castrorum et poncium edi-
ficacionibus, nostrorum officialium iudiciis, castigacionibus et penis
ministerialibus:' vulgariter „dzeczkye" s) Avene, siliginis et feni,
dacionibus, que „dakla" 6) nuncupantur et ab aliis omnibus oppressio-
nibus et gravaminibus quibuscunque nominibus vocarentur. Sed ipse
Episcopus in sue Ecclesie possessionibus et ceteri sacerdotes in
suis plonam et omnimodam habeant facultatem, aliis omnibus potes-
tatibus ut preiertur secularibus omniūo exclusis. Ut autem pre-
misssa omnia vigorem obtineant perpetuae firmitatis, presentes lit-
teras fieri fecimus nostri sigilli munimine roboratas. Actum Vil-
ne feria sexta post diem cinerum anno Domini Millesimo tricen-

" tesimo octuagesimo septitno. . Presentibus inclitis principibus Skir-
galone Trocensi, Wlodimiro Kyowyen., Korrybuto Novogrodensi, Vi-
toldo Hrodnensi Lythuanie, Cunrado Oleschnycensi, Joanne et Se-
movito Masoviensi-ducibus; ac strennuis viris: Bartosio de Visszemburg
Palatino Poznaniensi, Cristino de Cozyeglowy Sandeczensi, Nicolao de
Ossolin wislycyensi Castellanis, Vlothkone Pincerna et Spitkone
Subcamerario, Thomkone subpincerna Cracoviensi et -Michaele ali-
as Myngal Gedigowdo Capitaneo de oHchmany aliisque multis
nostris fldelibus fide dignis. Datum per manus honorabilis viri do-
mini Zaklyka prepositi Sandomiriensis cancellarii et dementis
vicecancellarii aule nostre. (Lib. privil. I pag. 91).

') Królewszczyzna. *) Powinności pocztowe. *) Robocizna, podwody.
*) Danina pieniężna. s) Przymusowe wybieranie naležnolci. •} Danina,
czynsz, włalciwie dziakło.—Uniwersał ten podany w Kościele Zamkowym
css. II, str. 9; wskutek dostrzeżonych tam zmyłek i zastosowania pisowni
poprawnej, podajemy według pisowni ówczesnej.



Uzupełnienia. I) Zabranie Wornian i Kohylniha przez kal-
winów nie stwierdza się; akta kapitulne, w r. 1654, d. 19 sierpnia,
podają przywilej biskupa wileń., Jerzego Tyszkiewicza, nadający
wojewodzicowi trockiemu, dziedzicowi Wornian i Kobylnika, Samu-
elowi Abramowiczowi, nawróconemu z kalwinizmu, prawa kolator-
skie na oba te kościoły, za ich odnowienie i ozdobienie. T. 16, str. 165.

2) Benedyktynki orssańshie, wymienione w tychże aktach,
' 1666 г., 31 września, z powodu starań Wiktoryna Mleczki, sędz.

żmudź., o przeniesieniu ich do Trok, gdzie miał zbudować dla nich
klasztor, t. 14, str. 77; po raz drugi wspomniane w tychże aktach,
1673 г., 18 maja, wskutek ich prośby o pozwolenie sprzedania
części ziemi, do ich klasztoru orszańskiego należącej; t. 16, str. 73.
Ob. Encykl. Kość. t. 2, str. 159.

8) Benedyktynki smoleńskie, wymienione w tychże aktach,
w r. 1661 październiku, jako ekzulantki smoleńskie, osiadłe w Ro-
żanie, tom 13, str. 297 i w r. 1675, d. 2 paźdz., jako „mniszki
smoleńskio", z powodu danej im jałmużny, tom, 17, str. 183. En-
cyklop. Kość. podaje, iż jako Exulantki mieszkały pod Słonimem,
t. 2, str. 159.

4) Krynki. Wykończony i poświęcony w pażdziorniku 19Г2 г.,
murowany kościół, zbudowany staraniem ks. proboszcza miejsco-
wego, Ludwika Bałobana, kosztem parafjan; ob. str. 226.



Zmyłki w druku.

Stron. 20
., 24
., 27
» 47
„ 52
„ 60
„ 71
„ 74
. 78
„" 96
. 106
„ 120
я 130

„ 173
„ 175

„ 178
я n
„ 183
я 184

* 185

wiersz 6 z góry:
., 11 z dołu:
„ 12 z góry:
„ 4 z dołu:
•• i „

5
 я

„ 7
я 1» я
, 12 z góry:
„ 6 „
, 8 „
„ I z dołu:
» 1 n

„ io z góry:
я 1 «

•» я i.
„ T i l l ad.:
я 15 z dołu:

w XI wieku; powinno być:
1387;
patryjarchę;
Twerczu; „ „
Sołotach; „ „
Wutfers;
Bijsku; .,
instytutu; ., я

1696;
1748;
Stołpienica; „ „

pamiętają;
duchowieństwu; „ „

1810;
Dzieciątka Jezus

i w szpitalu; „

worniański i kobylnicki; „
kaplicę; „ „
1895; . „
założona przez ka-

pitułę; и я

odebrany i t. d.
do: konsekrowany;, .

X—XII w.
1388.
metropolitę.-
Twereczu.
Sołokach.
Wulfers.
Birsku.
studjów.
1596.
1739.
Kołpienica.
pamiętali.
zaleca ducho-
wieństwu.

1821.

Dzieciątka Je-
zus, p. t. św.
Wincentego к
Paulo i w szpi-
talu p. t. św.
Elżbiety.

wykreślone.
kaplica.
1896.

założona przez
kan. Marcina г
Dusznik na po-
czątku XV w.,
odbudowana
przez kapitułę
etc.

wykreślone.
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Str. 186 wier. 24 z dołu: zbudowany przez; pow. być: zbudwany w r.
1538 przez...

188

200
204
207
214
233

я

236
237
238
239
240
245
252
267
268
277

23 konsekrowany; wizytowany, i
konsekrowany.

1760.
Powiewiórka.
Czećwierć.
Aleksandrę.
Łosokiński.
Busiedzkiej.
Zbirohy.
Stawscy.
1769.
Wiesiołowski.
Trzciana.
Koszczyca.
163 klasztory.
Wistycy.
duchowieństwa.
w Dodatkach.

Wykaz etc.; na-
wiasy wykre-
ślić.

298 wier. 3 z dołu: Białohrud i Dylew; „ „ Białohrud. Po
nim umieścić: Wawiorka i Dylew; parafjan 3578; uczni: 1781 r.
szlachty 3, mieszczan 7; 1782 r. szlachty 2, innych niema.
317 wier. 15 z góry: 4 grudnia; powinno być: 13 grudnia.

, 2 2 „ 1770;
„ 4 „ Pawijorka;
„ 19 z góry: Czećwieri;

. „ 10 „ Aleksandra;
„ 9 „ Łosiński;
„ 1 4 „ Dusiedzkiej;
„ 22 •„ Zbiroki;.
„ 10 z dołu; Wstawscy;
„ 6 „ 1779;
„ 2 z góry: Wiesiołkowski;
„ 9 „ Trzciany;
„ 3 я Koszczyka;
„ 18 z dołu: 82 klasztory;
„ 1 „ Wiślicy;
„ 3 z góry: duchowieństwie;

w odnośniku: w dodatku wykaz;

330 „ 3 z dołu: dnia 23 kwietnia
335 „ 7 „ Briotela;
345 „ 2 „ 1833;
346 „ 10 z góry: 1596;
349 w odnośniku: str. 130;
352 wier. 23 z góry: Józef
374 „ 23 z dołu: Różanka;
380 „ 9 z góry: wiejskich:
391 „ 1 2 „ przed Inter multa;

406 , 22 , cuclbulum;
408 „ 8 „ devotione;
492 „ 17 z dołu: Ważyriskiego;
507 „. 9 z góry: XVIII wieku;.

„ d. 28 maja.
„ Brioteta.-
., 1832.
„ 1569.
n str. 279.
„ Ignacy.
., Rożanna.
„ miejskich.
я De fabrica Ee-

clesiae.
„ cubiculum.
„ elevatione.
- Jankowskiego.
„ XVII wieku.


