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1.

Tło

historyczne

Wikariusze kolegiaccy w Zamościu nie byli dotąd przedmiotem odrębne
go studium monograficznego. Nieco uwagi poświęcił im F. Stopniak w pracy
poświęconej kapitule zamojskiej . Pominął jednak dość istotny, z punktu widzenia funkcjonowania tego kolegium, problem rekrutacji nowych wikariuszy
oraz ich położenie formalno-prawne 1•
Z kolegiatązamojskązwiązani byli wikariusze dwóch kategorii, które żró
dła określają mianem „decanales" i „canonicales''2 . Zgodnie z treścią dokumentu fundacyjnego kapituły kolegiackiej wystawionego 5 lipca 1600 roku
przez Jana Zamoyskiego, hetmana i kanclerza wielkiego koronnego, dziekan
miał utrzymywać 5 wikariuszy (dwóch z uposażenia dziekana infułata oraz
trzech z beneficjum parafialnego w Szczebrzeszynie) - ,,vicarii decanal es''.l.
Ten sam dokument określał uposażenie dla czterech innych wikariuszy. Mi eli
oni partycypować, wspólnie ze scholastykiem, czterema kanonikami i kaznod zieją kolegiackim, w dochodach z dóbr Chmielek, Rakówka i Wola C hmielecka. Tę grupę wikariuszy żródła okreś lają mianem „fundi C hmielek" lub
' F. St o p n i a k, Dziej e kapituły zamojskiej, Lublin 1962, s. 144 - 158.
Erekcja w ikariatu 1600 ( ty tuł mylny, gdyż poszył zawiera akta procesu o prawo patrona tu
wikariuszy koleg iac ki ch z 177 1 roku), WAPL. Zespół K o legiata Z amoj s ka, nr 6 I, s. 3.
3
J. A. Wad o w s ki, Wiadomości o profesorach Akademii Zamojskiej , Warszawa I 8991900 , s. 84 . Ob o wi ąze k utrzymywania przez dz iekana koleg iackieg o pi ę ciu wi kari uszy
po twierdzają wizy tacje k olegiaty z 163 0 i 163 8 roku, AAL. Rep60 A 149, k. 174; A A L. Rep60
Al 50 , k. 135 v.
1
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,,canonicales"4. Licz ba wikariuszy ko legiackich, ustalona w dokumencie fundacyjnym, nie zmi en ił a s i ę do Il połowy XVIII wieku. Dekret reformacyjny
wizytacji bi skupa Turskiego z 29 stycznia 1770 roku podkreśl ił obowiązek
utrzymywania pięciu wika riuszy przez dziekana oraz czterech przez scholastyka i kanoników „fundi Chmielek"5 .
Okreś lona w dokume ncie fundacyjnym liczba wikariuszy ko legiackich nie
został a prawdopodobnie nigdy osiągnięta6 . Jedną z przyczyn takiego stanu
rzeczy był prowizyjny c harakter obsady w ikarii , które nie posiadały charakteru odrębnego beneficjum kościelnego. Prałaci i kanonicy samodzielnie decydowali o powierzeniu o bow i ązków wikariusza duchownemu, wyznaczając mu
za ic h pełni enie okreś lone honorarium roczne (,,salarium")7 • Zdarzało s i ę jednak, tak jak w 1659 roku, że stanowi ska wikariuszy były ni eobsadzone, a honoraria zatrzymywał np. dziekan 8 .
W II połowie XVIII w ieku z mieniło się położenie fo rmalno-prawne wikariuszy kanonickich (,,canonicales"). 20 maja 1765 roku w Skierbieszowie została zawa rta umowa między scholas tykiem i k anonikami „fundi C hmielck"
a wikariuszami koleg iackimi , która wyznaczała wikariuszom stałą pe n sję
z dóbr Chmielek w wysokości 500 złotych rocznie9 . NaslQpnego dnia biskup
Wale nty Wężyk zatwie rdził to porozumienie, przyznając lub też uznając (,,conservam us") prawo patronatu scholastyka i czterech kanoników nad wikariuszami kanonickimi 10 • Kolejnego dnia, 22 maj a, wika riusze kolegiaccy otrzymali prezentę ze strony scholastyka oraz kanoników kolegiackich, aby j uż 24
maja pojawi ć s i ę przed biskupe m, z prośbą o in stytucję kanoni czną, której
biskup dokonał 11 •
• W ad owski, Wiadomofri, s. 83-84. Obowiązek utrzymywania przez prała tów i kanon ików kolegiackich czterech wikariuszy potwierdzają wizytacje kolegiaty z 1630 i 1638 roku, AAL. Rep60 A 149, k. 174; AAL. Rep60 A 150, k. 138.
5 AAL. Rep60 A 134, s. 508-509.
6
Stop n i a k, Dzieje, s. 145, 149; AAL. Rep60 A l 50, k. 138.
7 Akta sądowe zawierają wiele wpisów potwie rdzających prowizje, np. 17 grudnia 16 16
roku Mikołaj Kiślicki, dziekan kolegiack i, udziel ił prowizji na wikarię zamojską Samuelowi
Piwko, wyznaczając mu roczną pen sję w wysokości 70 złoty c h (AA L. Rep60 A I07, k. 83 v).
Podobną prowizję otrzymał 18 kwietnia 1642 r. Piotr Niekraszewicz od Jakuba Skwarskiego,
dziekana kol eg iack iego, z tym że honorarium wyniosło 100 zł (AAL. Rep60 Al 13, k. 5).
Podobne pensje otrzymywa li wikariusze kanoni ccy, np. 8 marca 163 1 roku Wawrzyniec
D ąm br ows ki - 70 złotych (AAL. Rep60 A l IO , k. 15 1v), 27 marca 1638 roku Jaku b
Siedm iogrocki - l 00 złotych (AAL. Rep60 A 111 , k. 4 12).
8
S topniak,O;;ieje,s. 145.
~ AAL. Rep60 Al33, k. 277-278.
10
„Jam autem ius patronatus eoru ndem vicariorum fundi Chmielek pcnes pcrillustrem
reverendum scholasticurn et quatuor canonicos ei usdem fund i uti iii is compctens conservamus
nunc etiarn perpetuum imo veri us toties quotics sivc post ccssurn aut deccssum occurcri t ciusdcm
vi cariatus vacatio", AAL. Rep60 A 133, k. 279.
11
,,( ••• ) comparucrunt pe rsona liter adrnodum reverendi Mi chae l Bogucki , Antoni us Piecek,
Andreas Kisiclowski adhucusque per provisioncm s ibi a patres rcverendos scholastico et
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Niepozorna na pierwszy rzut oka wzmianka w dokumencie biskupa Węży
ka z 21 maja 1765 roku, zmieniająca sposób obsady wikariuszy „fundi C hmielek", oznaczała w rzeczyw isto ści przekształcenie wikarii prowizyjnych w samodzielne beneficja kościelne (wikaric wieczyste). Wizytacja biskupa Turskiego z 29 stycznia I 770 roku inicjatywę takiej zmiany przypisuje samym
wikariuszom kanonickim, którzy chcieli w ten sposób upodobnić się do kapituły i odróżnić zdecydowanie od wikariuszy dz iekańskich. Pragnęli oni, podobnie jak scholastyk i kanonicy „fundi Chmielek", obejmować swoje stanowiska z prezenty ordynatów zamojskich 12 . Można z dużym prawdopodobień
stwe m przypu szczać, że wynikało to z chęci uniezal eże ni enia materialnego od
kapituły, która zaniedbywała wypłatQ świadcze ń dla wikariuszy prowi zyj nych.
Realizacja postulatu kapituły oznaczałaby podział dóbr Chmielek między kapitułę i wikariuszy. Wikariusze zgodzili s ię jednak odstąpić od swo ich żąda11
i zawarli porozumienie ze scholastykiem i kanonikami , o którym była mowa
w poprzednim paragrafie. Zrezygnowali w nim z wszelkich pretensji do dóbr
Chmielck 13 .
Przyznanie prawa patronatu wikariuszy „fundi Chmiclck" scholastykowi
i kanonikom kolegiackim spotkało się ze sprzeciwe m ordynatów zamojskich
jako potomków fundatora kapituły i wikariuszy. Klemens Zamoyski, V111 ordynat ( 1760-1767), złożył protestację na ręce notariusza apostolskiego w tej
sprawie. W opinii członków kapituły była ona bezzasadna, zaś sam ordynat,
gdy zos tał dobrze poinformowany o charakterze sporu przez nowego biskupa
chełmskiego Fe liksa Turskiego, zdecydował się nie nadawać sprawie dalszego biegu 14.
Po objęciu przez Antoniego Piecka, wikariusza kolegiackiego, prepozytury szpitalnej w Zamościu, wybuchł spór o opróżnione przez niego beneficjum.
20 grudnia l 770 roku prczcntQ na nic z rąk scholastyka i czterech kanoników
,,fundi C hmielck" otrzymał Wojciech Adamski, student seminarium zamojskiego15. W cztery dni później (24 grudnia l 770 roku) Jan Jakub Zamoyski,
canonicis fundi Chmiclck inscriptam iurati reverendus quoque Martinus Baranski per simplicem
applicationem eidem ccclesiae serviens vicarii , nunc vcro vigorc concordati ( .. .) ab eodem
scholastico et canonicis praesentati sub die 22 maii anno nunc currentis 1765", AAL. Rep60
A 133, k. 252-252v.
12
„Quia vero modern i vicarii quatuor in aequa lance cum decanalibus vicariis in crcctionc ,
quo ad ius vocationis suae ad vicariatum et conscrvationis pos iti, non contenti, quod per
provisionem officiosam canonicorum suorum sive praesentationem ad ordin es et ecclcsiam
vocentur et prom oveantur, non minus ac vicarii decanales vocari et promoveri ab originc solebant
et soleni, sed ob aequalem in bonis Chmiclek fundationcm aequaliter cum suis canoni cis per
pracsentationem promoveri ab illustrissirno colegiatae patrono iterato cupiunt", AAL. Rep60
A 134, s. 509.
3
' „Posscssionernque regiminis praefatorurn honorum minime perturbare nec aliquibus
litium gradibus impeterc se obstri nxerunt", AAL. Rep60 A 133, k. 277v.
" Zob. aneks, s. 240.
11
WAPL. Zespól Kolegiata Zamojska, nr 449.
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IX ordynat ( 1767- 1778) zap rezentował na wakujące beneficjum swojego kandydata - Jana Wojciechowskiego 16 . Na początku roku następnego ( I lutego
1771 roku) ordynat złożył manifestację_ w sądzie metropolitalnym we Lwow ie , w której oskarżył scholastyka i kanoników o przywłaszczenie praw patronackich i niedopuszczanie do instytucji Woyjciechowskiego na wakujące
beneficjum 17 • Trudno podać przyczyny skierowania sprawy od raz u do sądu II
instancji, z pominięciem sądu diecezjalnego. Zwłaszcza, że scholastyk i kanonicy zamojscy formalną protestację_, skierowaną przeciw prezencie dokonanej
przez ordynata zamoj skiego, złożyli w konsystorzu chełm skim dopie ro 22 lutego 1771 roku. Wyrazili przy tej okazji wolę_ powrotu do starego sposobu
powoływania w ikariuszy kolegiackich przez prowizję_. Zawarty w dokumenc ie biskupa Wężyka z 1765 roku ustęp o przyznaniu im prawa patronatu okreś
lili jako spełni enie woli samyc h wikariuszy (,,nonnisi affectationi vica riorum
annuendo"). Zaproponowali jednocześ nie udzielenie takiej prowizji, zgodnie
ze starym zwyczajem, Wojciechowi Adamskiemu, którego wc ześni ej prezentowali na to beneficj um 18 •
25 lutego, trzy dni po wspomnianym proteście , Jan Wojciechowski zgłos ił
s ię_ w kon systorz u c hełms kim z proś bą o instytucję_ na wikari ę_ kol eg iacką na
podstawie prezenty otrzymanej od Jana Jakub Zamoyskiego. Spotkało się_ to
z ponownym sprzeciwem scholastyka i kanoników, którzy byli reprezentowani przez Dominika Rydulskiego. Wyrokie m przedstanowczym sądu (,,sententia inte rlocutoria") instytucja został w strzymana, aż do wyjaś ni eni a sprawy
sposobu obsady wikari i kolegiackich. Decyzja ta spotkała się_ ze sprzeciwem
ordynata, który 29 kwietnia l 771 złożył apelację_ w sądz ie metropolitalnym
lwowskim 19 • Wobec braku wyroku ostatecznego (,,scnte ntia definitiva") odnośnie spornego prawa patronatu w sądzie I instancji, 13 maja 1771 sąd metropolitalny wydał wyrok odsyłający (,,decretum remi ss ioni s") sp rawę_ do ponownego roz patrzenia w sąd zie I instancji20 .
26 czerwca 1771 roku przed biskupe m chełmskim Antonim Onufrym Okęc
kim stawi li się pełnomocnik ordynata Jana Jakuba Zamoyskiego - Tadeusz
Zakrzewski, starosta szczebrzeski oraz Dominik Rydulski, który reprezentował scholastyka i pozostałych kanoników kolegiackich. Pos iedzenie miało
zdecydować o przyznaniu praw patronackich wzg lęde m wikariuszy ko leg iackich ordynatom zamojskim lub przywróceniu starego sposobu obsady przez
prowi zję_ ze strony scholastyka i czterech kanoników „fundi Chmielek". Powodem w tej sprawie, zgodnie z protestacjami z 22 i 25 lutego, był scholastyk
oraz kanonicy zamojscy fundi Chmielek21 . 21 s ierpnia 1771 roku sąd biskupi
16

AA L. Rep60 A 137, k. 88v.
AALw. K.K. 44, s. 168-170 .
" AAL. Rep60 A 134, s. 419-420.
'"A ALw. K .K. 44, s. 251-252.
20
AALw. K .K. 44, s. 257-261; AAL. Rep60 A 136, s. 42.
21
Zapis w księdze otwierający sprawę pod datą 26 czerwca (,.Pro illustro et magnifi co
Joanne Zamoyski ordinato Zam osccnsc palatino Podoliae actore e t citato contra illustres
17
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w Skierbieszowie uznał rację scholastyka oraz kanoników kolegiackich i wydał wyrok ostateczny, w którym przywrócił prowizyjny sposób obsady wikariuszy22. Ordynat zamojski złożył odwołanie od wyroku do sąd u metropolitalnego we Lwowie, który I O grudnia 1771 roku uznał jego argumentację i przyznał prawo patronatu nad wikariuszami kanonickimi ordynatom zamojskim23 .
Kilka dni później (23 grudnia 1771 roku) scholastyk oraz kanonicy kolegiaccy złożyli w sądzie metropolitalnym zapowiedź odwołania od tej decyzji do
Stolicy Apostolskiej24 .
24 stycznia 1772 roku przed oficjałem krasnostawskim pojawił się ponownie z prośbą o instytucję na wikarię zamojską Jan Wojciechowski , powołując s ię na wyrok sąd u lwowskiego z l O grud nia 1771 roku. Zapowiedział
jednocześnie ugodę między ordynatem i kanonikami, w myśl której kanonicy
i scholastyk mie li odstąpić od zapowiedzianej apelacji „sub certis contidionibus"25. 6 marca 1772 roku scholastyk i kanonicy odstąpili od apelacji do Rzymu i Jan Wojciechowski zos tał instytuowany na wikarię zamojską na podstawie prezenty ordynata26 . Od tego momentu wikariusze kolegiaccy „fundi
Chmielek" byli prezentowani przez ordynata27 , w odróżneniu od wikariuszy
dziekańskich powoływanych przez prowi zję2R.
admodum reverendum scholasticum et quatuor canonicos fundi Chmielek insignis ecclesiae
collcgiatae Zamoscens is citatos et actores" (podkr. autora]) może sugerować pozew wzajemny,
lecz cały bieg sprawy, a zw łaszcza treść wyroku ostatecznego z 2 1 s ierpnia pozwalają twierdzić,
że powodem byli tutaj scholastyk i kanonicy (,,Inter illustrcs admodum rcverendum scho last icum
et quatuor canonicos insignis ecclcsiae collegiatae Zamosccnsis fundi Chmielek actores et
illustrissimum magnificum Jacobum Zamoyski ( ... ) citatum" [podkr. autora)), AAL. Rep60
Al36, s. 4, 41.
22
AAL. Rcp60 Al36, s. 41-52.
2
' AAL. Rcp60 Al37, k. 89; WAPL. Zespól Kolegiata Zamojska, nr 61 (AM BK 1926).
24
AAL. Rcp60 Al37, k. 89v.
25
AAL. Rep60 A 137, k. 88v-89v (,,iuris passivi subicctorum ad vicariatus promovcndornm,
iudicii capitu lari s, regiminis bonorum fundationalium, difformitatis vicariorum fundi decana 1is").
2
• AAL. Rep60 Al37, k. l03v-l04v.
27
Mi c hał Bogucki i Marcin Barański instytuowani 3 kwietnia 1772 na podstawie prezenty
ordynata z 18 marca (AAL. Rep60 A 137, k. 132- I 32v); Antoni Piccck, prepozyt szpi talny
zamojsk i instytuowany 3 kwietnia 1772 roku (po śmie rc i Andrzeja Kisielowskiego) na podstawie
prezenty ordynata z 18 marca ( AAL. Rcp60 A 137, k . 133v); Kajetan Dcrbedroszewicz
instyluowany 13 lis topada 1772 (po przejściu M ichala Boguckiego na prebendę ró ża 11cową)
na podstawie prezenty ordynata z 12 października (AAL. Rep60 A I 3 7, k. 220); Mikołaj
Maciejowski instytuowany 2 1 kwietnia 1773 roku (po przejściu Antoniego Piecka do kościoła
parafialnego w Botorzu), na podstawie prezenty ordynata (AAL. Rep60 A 137, k. 293); Wojciech
Smulski instytuowany 14 kwietnia 1774 roku (po przejściu Jana Wojciechowskiego na prebendę
ró źańcową w kościele tomaszowskim) na podstawie prezenty ordynata z 9 marca (AAL. Rep60
Al37 , k. 371).
2
K Prowizję taką otrzymali : 6 listopada 1772 roku Mikołaj Maciejowski, student seminarium
zamojskiego (AAL. Rcp60 A 137, k. 2 19v) oraz 28 lutego 1774 roku Michał Witawski , Józef
Prustan i Franciszek Rzeszowski od Aleksandra Trcmbińskicgo, kanonika katedralnego
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2. Data powstania i autorstwo
Przed próbą określenia czasu powstania oraz autora rękopisu za tytułowa
nego „Retlexiones super iure praesentandi v icarios ad ecclesiam collcgiatam
Zamoscensem scholastico et canonicis primaevae fundationis fund i Chmielek
competente"29 nal eży postawić pytanie o jego charakter formalno-prawny.
Treść, struktura oraz sposób formułowani a wypowiedzi wskazują, że stanowił
on element postępowania dowodowego w kanonicznym procesie sądowym.
Zawiera on uzasadnienie i argumenty powoda (tj. scholastyka i kanoników)
do tzw. artykułów dowodowych w sprawie o obsadc;_ wikarii kolegiackich
w Zamościu 30 .
Poszerzony i nieco zm ieniony tekst tego rękopi s u , znajduje s i ę_ w odpisie
w aktach sądowych biskupa Okęckiego pod datą 26 czerwca 1771 roku3 1• Jego
tytuł w odpisie jest nieco inny: ,,Rationes ex parte illustrium canonicorum
Zamoscensium fundi Chmielek pro iure vocand i vicarios ad ecclesiam collegiatam Zamoscensem scholastico et quattuor canonicis eiusdcm collegiatac
competente anno Domini 1771 die 26 mensis iunii"32 . Dość trudno określić
precyzyjnie re lacj ę między rękopi sem w poszycie i odpisem zawartym w aktach sądowych biskupa Okęckiego. Poszyt powstał z pewnością wcześniej, na
co wskazuje korekta błędów oraz uzupełnienia dokonane w wersji wpisanej
do akt sądowyc h. Poprawki zostały wprowadzone prawdopodobnie na skutek
odpowiedzi ze strony Zamoyskich na argumenty kanoników. Wskazuje na to
wyraźnie tytuł pisma przedstawionego przez pełnomocnika ordynata (,,Rcplicatio ad reflectiones super iure patronatus et praesentandi v icarios ad ecclesiam insignis collegiatae Zamoscensis acsi scholastico et ca noni cis fundi
Chmielek compctente pro tennino ex literis cridae coincidcnti die 25. fcbruarii 1771 anno facta") oraz wymiana poglądów odnośnie czasu powstania kolegiaty. W poszycie, w punkcie 3, pojawia s i ę_ fragment: ,,A condita collcg iata
per annos 130", który został poprawiony i w aktach sądowyc h j est już: ,,A
condita collegiata per annos 170". Poprawka jest reakcją na zdanie zamieszczone w odpowiedzi Ordynacji: ,,Condita ecclesia collegiata non est ab anno
130 sed ab anno 170"33 •
lwowskiego, prepozyta katedralnego chełmskiego, dziekana zamojskiego (AAL. Rcp60 A 137,
k. 353v-354).
29
WAPL, Zespól Akt Kolegiaty Zamojskiej, nr 64.
30
Wskazuje na to sformułowanie użyte w aktach sądowych: ,,ad lectionem probationum,
exceptionum et replicationum in seorsivis sched is dcscriptarum" , /\AL. Rcp60 /\ 136, s. 6.
Artykuły dowodowe (,,articuli probandi") były to pozycje sporne, które były przedmiotem
dowodzenia każdej ze stron procesowych , E. Rit I ner, Prawo kościelne katolickie, l. 2, Lwów
1907, S. 70.
'' Zob. s. 224 , przyp. 21.
2
-' AAL. Rcp60 A 136, s. 6-7.
13
AA L. Rcp60 A 136, s. 24.
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Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że rękopis w poszycie
(,,Reflexiones") był pierwszą wersją argumentacji kanoników, która została
przedstawiona ordynatom. W reakcji na nie, przygotowano odpowiedź (,,Replicatio ad reflexiones"), przeds tawioną z kolei scholastykowi i kanonikom.
Uwzg l ęd ni enie uwag Ordynacji pozwoliło scho lastykowi i kanonikom zredagować poprawioną wersję_ swojego uzasadnienia (,,Rationes"). Akta sądowe
zawierają odpowiedź ze strony O rdynacji (,,Replicatio ad reflexiones") oraz
poprawioną argumentację_ scholastyka i kanoników (,,Rationes")34 .
Dość skomplikowane wzajemne relacje treściowe trzech wymienionych
wyżej tekstów ukazuje zamieszczone niżej zestawienie. Można oczywiście
przyjąć istnienie innych dokumentów nie odnalezionych w czasie kwerendy1 5 ,
jednak ko lej n ość podana poniżej nie pozostawia wątpliwości:

,,Reflcxiones super iure prae- „Replicatio ad reflcctiones
sentandi vicarios ad ecclesiam super iure patronat us et praecollegia tam Zamoscensem sentand i vicarios ad ecclesiam
scho lasti co et canonic is pri- insignis co ll egiatac Zamomaevae fundationis fundi scens is acsi sc holastico et caCh miclck competentc" (poszyt nonicis fundi Chmielck comw WAPL, 1770-1771 rok)
petcnte pro Termino ex literis
cridae coincidenti die 25. februarii 1771 anno facta" (tekst
w aktach sądowych)
Część

punkt
punkt
punkt
punkt
punkt
punkt
punkt
punkt
punkt
punkt
punkt

3
4
5
6
7
8
9
10
11

punkt
punkt
punkt
punkt
punkt

I
2
3
4
5

I

I

Ad. I
Ad. 2
Ad. 3
[brak odpowiedzi na punkt 4)
J\d. 4 [odpowiedź na punkt 5)
Ad. 5 [ odpowiedź na punkt 6)
Ad. 6 [odpowiedź na punkt 7)
Ad. 7 [odpowiedź na punkt 8)
Ad. 8 [odpowiedź na punkt 9)
J\d. 9 [ odpowiedź na punkt I OJ
Ad. I O [ odpowiedź na punkt 11 l

2

Cz,ść

14

Il

„Rationes ex parte illustrium
canonicorum Zamoscensium
fundi Chmielek pro iure vocandi vicarios ad ecclesiam colleg iatam Zamoscensem scholastico et quattuor canonicis ei usdem collegiatae competcnte
anno Domini 1771 die 26
mensis iunii" (tekst w aktach
sądowych)
Część I
pu nkt I poszerzony
punkt 2
punkt 3
punkt 4 poszerzony
punkt 5 poszerzony
[brak całego punktu 6 ]
punkt 7 poszerzony
punkt 8
punkt 9
punkt I O
punkt 11
Część li
punkt I poszerzony
punkt 2
punkt 3
punkt 4
punkt 5
punkt 6

AAL. Rcp60 A 136, s. 6-29.
Poza obszarem zainteresowania pozostał najpóźniejszy z odna lezionych rękopisów,
zawierający argumenty scho lastyka i kanoników, a przedstawiony prawdopodobnie w sądzie
metropolitalnym w odpowiedzi na apelację ordynata od wyroku z 21 sierpnia 1771 roku, WAPL,
Zespó l Akt Kolegiaty Zamojskiej , nr 61.
15
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Wobec braku bezpośrednich informacji, nie można jednoznacznie i pewnie określić autora oraz dokładnego czasu powstania „Rcflexiones". Podane
wyżej informacje oraz treść n,kopisu wskazują na lata 1770-1771 jako czas
jego powstania. W tekście (punkt 3) znajduje si<t fragment: ,,ut constat ex decreto visitationi s collegiatac per illustrissimum et reverendissimum Turski cpiscopum Hełmensem anno praesenti expedite". W punkcie 9 zaś można znalcZć
fragment: "Idem tcstatur noviss imum decretum visitationis collegiatac Zamosccnsis per illustrissimum episcopum Turski anno praetcrito latum et propositum". Wizytacja biskupa Turskiego, o czym była mowa wyżej, miała miejsce
w styczniu 1770 roku. Cytowany fragment z punktu 3 został zmieniony w odpisie z 1771 roku zawartym w aktach sądowych. W miejsce zwrotu: ,,anno
praescnti", pojawił się: ,,anno immediate praetcrito"36 .
Bardziej skomplikowane jest ustalenie autorstwa r<tkopisu. Wicie wskaz uje na Dominika Rydulskiego, kanonika „fu ndi Chmielck", który był pełno
mocnikiem scholastyka i pozostałych kanoników w czasie posiedzenia sąd u
26 czerwca 1771 roku 37 . Przemiawia za tym prawnicze przygotowanie Rydulskiego, który w latach 1754-1784 był profesorem prawa kanonicznego w Akademii Zamojskiej i jej ostatnim rektorem38 . Wspomniany w treści przykład
obsady prebend kościoła kolegiackiego w Ołycc, wskazuje na dobrą z najomość sytuacji przy tym kościele. Dominik Ryduls ki, po zdobyciu tytułu bakałarza na Uniwersytecie Krakowskim został w 1743 roku, na wezwanie Akademii Zamojskiej, nauczycielem gramatyki w jej kolonii, która znajdowała się
w Ołycc. Wizytował tę kolonię jeszcze w 1753 roku39 . Nic można wykluczyć,
że pomocą służyli Rydulski emu Baltaza r Dulcwsk i, kanonik katedraln y i scholastyk kolegiacki 40 , Klemens Podziomkicwicz, Tomasz Karwosiecki oraz Andrzej Wątrobski , kanonicy „fundi Chmielek" oraz profesorow ie Akademii Zamojskiej41.

3.

Treść

Punktem odniesienia dla analizy omawianego dokumentu mu si być cel jego
przygotowania. Można go okre ś lić na podstawie bezpośrednich wzmianek
w treści, a także przez kontekst oraz tło historyczne jego powstania. Na pierwsze miej sce wysuwa się tutaj wykazanie bezprawności prawa patronatu ordynatów nad wikariuszami kolegiackimi (twierdzenie negatywne) . Drugim ce-'

6

37

AAL. Rep60Al36,s. li .
Zob. s. 224.

W a cl owsk i, Wiadomo.ści, s. 57-58.
L. Gr z c bi eń, Rydulski Domi11ik Ja11, w: Polski Slow11ik Biograficzny (dalej : PSB).
t. 33, s. 427.
0
• B. H o ro cl y n ski, Du/ewski Balta;;ar, w: PSB, t. 5, s. 454.
41
M. Chach aj, Wyks::talcenie profesorów Akademii Zamojskiej, w: W kręg11
akademickiego Zamofria, red . H. Gmiterek , Lublin 1996, s . 129, 135, I 36, 140.
3

"

39
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było uzasadnienie prawa powoływania wikariuszy przez członków kapikolegiackiej (twierdzenie pozytywne) . Można z du żym prawdopodobień
stwem stwierd zić, że nie chodziło o potwierdzenie prawa patronatu kapi tuły
nad wikariuszami kolegiackimi, lecz jedynie o udowod nienie prowizyj nego
sposobu ich powo ływa ni a. Wskazuje na to fakt, że dokument biskupa Wężyka
z 1765 roku, który zmieni ał sposób obsady wikariuszy kolegiackich z prowizyjnego na instytucyjny, został wydany z wo li samych wikariuszy i nie jest
wykluczone, że wbrew scholastykowi i kanonikom zamoj skim. Ponadto j uż
w lutym 177 1 roku, sc holastyk i ka nonicy - w celu uniknięcia ko nfrontacji
z ordynatem - wyrazili wo l ę_ powrotu do starego sposobu powoływa n ia wikariuszy kolcgiackich42 .
Twierdzenie kanoników o bezpraw nośc i patronatu ordynatów i słusznośc i
swoich kompetencj i wzg l ędem obsady wikarii kol egiacki ch zasadzało s i ę_ na
dwóch podstawowych faktach:
A. fundator kolegiaty, Jan Zamoyski , nic objął prawem patronatu wikarii
kolegiackich i ich obsadę_ pozostawił kanonikom;
B. przez l 70 lat wikariusze byli powoływani przez prowi zję_ ze strony kanon ików, a nic prczentę_ ze strony ordynatów.
Przed podjęci em anali zy środków i metod dowodzenia przytoczonych wyżej
faktów, należy odnieść s i ę_ do punktu 4 rękopi su. Podniesiona tam kwestia
prawa powoływani a wikariuszy przez scholastyka i kanoników w oparci u
o statuty kapituły kolegiackiej z 1609 roku zos tała całkowicie pominięta
w odpowiedzi ze stron y Ordynacji. M ożna przypuszczać , że zagadn ieni e to
zostało wyłączone p rzez sąd z artykułów dowodowych. Sprawę_ komplikuje
ponowne pojawienie s ię_ tego punktu, i to w rozszerzonej wersji, w argumentacj i kan oników zamieszczonej w aktach sądowyc h .
Całość dowodu została przez kanon ików podzielona na dwie części. Pierwsza, s kładaj ąca się_ z 11 punktów, zawiera fakty oraz argumenty, które popierają podane wyżej twierdzenia. W drugiej , zaw ierającej 5 punktów, zn a l azło
się_ odniesienie do tych faktów, które mo gą całość dowodu podważyć, a zostały wskazane zapewne przez stronę_ o rd yn acką.
Dowodzenie twierdzenia A. mogło oprzeć się_ tylko na domniemaniu faktu, gdyż brak jest dowodów bezpoś rednich. W tym przypadku musiałoby to
być wyraźne oświadczenie woli Jana Zamoyskiego, a takiego ź ródła ni c podają. W tej sytuacj i kanon icy oparli swój dowód na pomini ęc iu przez Jana
Zamoyskiego problemu patronatu wikariuszy w dokumencie fundacyjnym
kolegiaty, co, w ich interpretacji, św iad czył o o woli fundatora by nic byli nim
o bj ę_ci . Ten sposób dowodzenia został poważnie osłab ion y przez odpowiedź
ze stron y Ordynacj i. Jej autor podkreś lił 111.in. , że powstanie prawa patronatu
ni c wymaga wyra że ni a „expressis verbis" w dokumencie fundacyjnym lub

Iem

tuły

43

44

2
' Zob. s. 224 .
"AAL. Rcp60 Al36, s. 12.
"Zob. aneks, s. 233.
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erekcyjnym beneficjum. Poparł to twierdzenie przepisami i literaturą kanoniczną45. Zdecydowanie natomiast wątpliwe jest oparcie praw kanoników na
zdaniu: ,,ąuos vicarios ipse decanus deliget'"'6 . Nie można bowiem znaleźć
takiego sformułowania w dokumencie fundacyjnym, co natychmiast podniosła strona ordynacka w swojej odpowiedzi47.
Uzasadnienie twierdzenia A. wymagało odniesienia się także do innego
dokumentu zw iązanego z powstaniem kolegium wikariuszy. Chodzi o nadanie
im dóbr Chmielek, potwierdzone zapisem w aktach Trybunału Koronne go
w Lublinie w 160 I roku. Znajduje się w nim fragment, w którym Jan Zamoyski wyraźnie zarezerwował dla siebie i swoich następców prawo patronatu wikarii kolegiackich. Kanonicy wskazywali na świecki charakter tego dokumentu, jako czynnik osłabiający jego wartość dowodową w sprawie o prawo patronatu jako „ius spirituale annexum". Ponadto na podstawie braku egzekucji
tego prawa przez samego fundatora i jego nastc;,pców wnioskowali, że wspomniany fragment pojawił się w dokumencie z inicjatywy pisarza (,,privata voluntate scriptoris") i wbrew woli Jana Zamoyskiego4R.
Dowodem pośrednim na poparcie twierdzenia A. miała być też powszechna praktyka powoływania wikariuszy przez kanoników obowiązująca w koś
ciołach katedralnych i kolegiackich w Rzeczypospolitej. Powołali s ię tutaj na
przykład kolegiaty w Ołyce fundacji Radziwiłłów. Kanonicy przypuszczali,
że Jan Zamoyski kierując s ię przykładem innych ko śc iołów kolegiackich
w Rzeczypospolitej ich obsad<;, pozostawił kolegium kanonickiemtf9 . Strona
ordynacka łatwo podważyła tę argumentację podając przykłady kościoła katedralnego w Krasnymstawie (patronat kolegium wikariuszy) o raz kolegiaty
lubelskiej (patronat miejski)50 .
Ostatnim elementem dowodowym twierdzenia A. j est argument zawarty
w twierdzeniu B. W tej sytuacj i twierdzenie B. staje s ię dowodem pośrednim
twierdzenia A. Całość opiera się na logicznym założeniu: nie mogło było wolą
fundatora objęcie wikariuszy kolegiackich patronatem ordynatów, skoro przez
170 lat nie dokonali oni żad nej prezenty ani w żaden sposób nic dochodzili
tego przywileju.
Środkiem dowodowym, na którym kanonicy oparli twierdzenie B. były
zarówno akta biskupie i konsystorskie, jak również protokoły wizytacyjne
z XVII i XVIII wieku. Nie zachowały s ię w nich żad ne ś lady wpływu ordynatów na obsadę wikarii kolegiackich, podczas gdy wpisy prowizji kanonickich
pojawiają się regularnie51. Kwerenda akt sądowych z XVII wicku potwierdza
•s AAL. Rep60 A 136, s. 22.
0
Zob. aneks, s. 235.
7
' AA L. Rcp60 A 136, s. 24.
48
Zob. aneks, s. 238-239.
49
Zob. aneks , s. 236.
so AAL. Rep60 A 136, s. 25-26.
st Zob. aneks, s. 235.
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w rękop i s ie opinię. O ile regularni e występują wpisy dokumentów
prezentacyjnych ordy natów na kanonie i prałatury lub te ż beneficja parafialne, o tyle brak takic h śladó w w odniesieniu do w ikarii kolegiackich.
Kanonicy poda li ponadto przykłady zachowań ordynatów w XVII i XVIII
wicku , które św iadczyły o uznaniu i akceptacj i istniejącej sytuacji, tj. obsady
wikari i przez pro w i zję ka noni cką. C hodzi ło tu m.in o dokument fundacyjny
sem inarium z 20 marca 1640 roku, w którym Katarzyna Zamoyska u zn ała prawo kanoników do powoływania wikariuszy kolegiackich. Zostało to potw ierdzone przez Jana Zamoyskiego (III ordyna ta) w 1665 roku w sądzie grodzkim
w Krasnymstawie 52 . Jako dowód kanonicy przytoczyli także decyzję biskupa
Wężyka z 2 1 lipca 1765 roku o z mianie sposobu powoływania wikariuszy
kolegiackich. Prowizja ze strony scho lastyka i kanoników została zastąpiona
udzielonym im prawem patronatu53 .
Kwestionując uprawnienia ordynatów i podkreślając swoj e, kanonicy w ielokrotnie i bardzo mocno korzystali z przepisów o przedawnieniu (,,ex praescripti one"). A utor rękop i s u odwoływał się tutaj zarówno do przepisów zawartych w prawic świeckim (Corpus iuris c iv ilis)jak i w prawie kanonicznym
(Corpus iuris canon ici, dekrety soboru trydcnckiego)54 . Wykorzystał także
decyzje Roty Rz yms kiej oraz opracowania kano nistów nowożytnych takic h
jak: Hieronymus Go nzalez, Michael Angclus Pa leoli, Stephan Wiestner, Fridericus de Seni s (Federico Petrucci), Rolandus a Valle, A ugustinus Barbosa,
Corradus Py rrhu s55 .
Prezentowany ni żej dokument, chociaż dotyczy sporu o obsadę wikarii
ko legiackich , porus zył także zagadnienie sytuacji formalno-praw nej w ikarii
zamojskich w XV JIT wick u. W latac h 1765-1771 zaszła tutaj istotna zmiana:
nastąpiło przekształcenie wikarii prowizyjnych w beneficja podlegające prawu patronatu. Bardzo wymowny jest w pis w aktac h sądowyc h z 24 maja 1765
roku, gdzie pojaw iły się aż trzy kategorie wikariuszy kolegiackich: ,,applicati" , ,,provisi" i „praese ntati "56 . Świ adomo ść istnienia dwóch typów wika riu szy kolegiackich: ,,provisi" i „praesentati" posiadał też auto r anali zowanego
rękopisu . Wprowadził on c iekawe i, z punktu widzenia prawa kanonicznego,
słuszne rozróżni enie mi ędzy beneficjami oraz urzędami kościelnymi obsadzany mi na mocy p row izji, które nie podlegały prawu patronatu57 . Przekształce
nie prowizyjnych wikarii ko legiackic h w beneficja kościelne odbyło s ię
w większości kapituł kolegiackich w Rzeczypospolitej znacznie wcześniej niż
w Zamości u , np. w kolegiacie łowickiej w 1467 roku 58, zaś w kolegiacie tarZob.
Zob.
1
' Zob.
15
Zob.
1
• Zob.
51
Zob.
58
Jana
i~
53

aneks, s. 235-236.
aneks, s. 23 7.
przy p. 73, 74, 93, 94, 95, 105.
przyp. 75, 76, 77, 8 I , 87, 88, 89, 90, 96, 98, 99, I 03 .
przyp. 11 .
aneks, s . 234 .
Laskiego liber be neflciornm, wyd. J. Lukowski , t. 2, Gniezno 18 8 1, s. 250.
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nowskiej w 1458 roku59 . W większości kościołów kolegiackich, inaczej niż
w Zamościu, prawo patronatu wobec wikariuszy posiadali członkowie kapituły, natomiast instytucja należała do najwyższego rangą prałata60 .

59

ADT. KKol 1.3, s. 47.
to przykłady kolegiat w Kaliszu (ADWI. GAV2 I, s. 34), Kurzelowie (A DWI.
GAV6 I, s. 54-55), Łowiczu (Jana Łaskiego liber beneficiorum, s. 250), Opatowie (W. Gałązka,
Kapituła kolegiacka w Opatowie w latach 1562-1983, Sandomierz 1997, s.211-212),
Skalbmierzu (AKMK, AV57, k. I 00), Stanisławowie (J. Krę-to s z, Organizacja archidiecezji
lwowskiej obrządku laci,iskiego od XV w. do I 772 roku, Lublin 1986, s. 152- 153),Tarnowie
(wyjątki em był wioekantor, prezentowany przez dziedziców Tarnowa, ADT. KKol 1.3, s. 4 7),
Wieluniu (oprócz wikariuszy prezentowanych przez każdego członka kapituły - 3 prałatów i 4
kanoników - powinien być ósmy wikariusz z prezenty rajców wielur\skich, /\DW!. GAV66, s.
27), Wiślicy (AKapK. AV53, k. 229v, 278) i Żółkwi (Kręt os z, Organizacja, s. 152-153)
60 Wskazują na
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ANEKS 61
[s. I] Reflexiones s uper iure praesentandi vicarios ad ecclesiam co llegiatam Zamoscensem scholastico et canon ic is primaevae fundationi s fundi Chmielek co mpete nteJ

I mob
In erectione ecclesiae coll egiatae de iure patronatus habentur haec formalia: De
iure patronat us praelatos canonicosgue ac in omnibus meis haereditariis bonis plebanos ac religuos sacerdotes praesentandi, cum diutius mecum recogitarem, ne minus
digni alias a lia de causa praesentarentur62, tandem iła mihi visum est penes successores meos63 esse debere. Eligendi erunt ad ei us-modi sacerdotia ecclesiae ex accademicis docti et boni viri, ad parochialium64 etiam vicarii: et ad iudicandum65 decanus c um
collegio praelatorum el canonicorum adhibendus.
Super qui bus verbis reflecti supplicamus. Primo di c il fundator' 6 : D e iure palronatus praelatis canonicosgue et s ubiung it <ac in omnibus meis haereditariis bonis plebanos' etc., ecce omisit vicarios, quos ponere post canonicos debuisset lanquam ad idem
corpus ecclesiae cum praelatis et canonicis pertinenles , cur non posuit, ergo signum
est, quod il los no luil comprehendi s ub iure patronatus ad se s uosque s uccessores pertinente.
Nec refert primo, quod sc ripserit: In omnibus meis bon is plebanos aliosgue sacerdotes etc., nam hic per ly: alios sacerdotes non intelliguntur vicarii, quando quidem
•1

Pod s tawą wydania jest I O-stronicowy poszyt znajdujący się w Wojewódzkim Archiwum

Państwowym w Lublini e. w Zespole Akt Kolegiaty Zamojskiej, nr 64. Tekst rękopisu zosta ł

przygotowany zgodnie z Instrukcją wydawniczą dla źródeł histo1yc=nych od XVI do polowy
X IX wieku, red. K . Lepszy, Wro cław 1953. Ponieważ Instrukcja dotyczy przede wszystk im
źróde ł proweniencji św ieckiej wprowadzono do niej pewne m odyfi kacje. Po l eg ają one na
konsekwentnym rozwinięciu skrótów występujących w dokumencie, w tym tytulatury np.
venerabilis, revcrendus. Bez zmi an pozostała j edynie numeracja poszczegól nych części n;_kopisu
(tj. I mo, 2do) oraz skróty u żywane w opisach bibliograficzny cytowanych źródeł i opracowań.
Ujednoliceniu uległa pisownia dużych i małych liter. Duże litery zastosowano ty lko w nazwach
miejscowych, ok reś l eniach Króles twa Pol ski ego i Ordynacji Zamojskiej o raz na początku
cytatów, o ile było tak w podstawie wydania. W cytatach zam ias t cudzysłowu występują, zgodn ie
z pod s tawą wydania, podkreślenia poprzedzone dwukropkiem. P od kre ślone zostały także,
zgodn ie z treścią n;_kopisu, opisy bibliograficzne wykorzystywanych źródeł prawnych i traktatów
kanonicznych.
'N a ostatniej stronie znajduje się nieco inny tytuł: ,, Rationes pro iure providendi vicarios
ad collegiat(am] Z amosccns [em] canonicos fundi Chmiclek concernente".
h Numeracja poszczególnych części znajduje się na marginesie rękopisu.
62 Wy dany przez /\. Wadowskiego dokument fundacyjny zawiera w tym miej scu słowo
,,praesententur", W ad owsk i, Wiadomo!i'ci, s. 84.
63
Tamże: ,,meos illud".
64
Tam że: ,,parochialia".
,i Tam że: ,,d iiudi ca ndum ".
6
• C hodzi o Jana Zamoys ki ego ( 1545- I 605), I o rdynata, hetmana i kanclerza w ie lkiego
koronnego, T. Zie I i ii sk a, Poczet polskic h rodów arystokratyc=nych, s. 465 - 467;
S. Gr zy bowski , Jan Zamoyski, Warszawa 1994.
'"' Podkreślenia fragmentu „ac( ... ) p lebanos" ni e ma w rękopisie , ale powinno być, gdyż
autor konsekwentnie podkreś lał wszystkie zap ożyczenia z dokumentów.
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lo quitur de sacerdo tibu s qui pe r praesentatio nem ac per co nsequens per ins titutio ne m
(quae inst ilutio de iure s ubsequitur praese nta tione m) vocantur ad benefic ia in bon is
Ordina ti onis, ut palet ex verbi s: Aliosgue s acerdotes praesentandi, v ica rii aute m nunq uam per v iam praese ntati o ni s, sed pe r v iam pro vis ionis a canon ic is [2] s ib i inscri bi
so lite s uos vicarios pe nes co lleg iatam Zam oscensem obtinebant.
Nec refert secundo , quod fundat or s cripserit genera lit er: in omnibus me is bo ni s
ple banos ac relig uos sacerdotes praesentandi ac per c onsequens, quo d s ub voci b us
a li osgue sacerd otes compreh ender it v icarios ecclesiae collegiatae, qui a a lias, quod in
o mnibu s q uindecem benefi ciis intra Ordinati one m s it is quo rumv is v icariorum praesentatio nes si bi s ui sq ue s uc cessoribus reservasset, per c onsequens, quod domini praeposi ti , pl ebani a co ndita Ordinatio ne no n interruptim provi s io nes s ui s vi cariis inscribe ntes ad haec us qu e tempora, iura Ord inati o nis impi e con velleba nt hancque co nv uls ionem nullu s ill ustriss imorum o rdin atorum nullus mini s trorum Ordinationis advertit, quod
di cere ne fas. S i itaque sub illa generalitate: in o mnibus me is bonis a li osgue sacerdo tes
praesenta ndi di cantur comprehendi v ica rii ecc les iae collegiatae, nimium certe probabitur p er consequens nihil. Debe t erg o illa gene ralitas inte llig i in sens u acco modo
confo rmi ter iuri et prax i, nimirum de be nefi ciis in titulum erec tis ve l e r igendi s, qua li a
s unt praepos iturae, pl eba niae, ecc les iae hospita la res, ad qu ae utiqu e de iure acquiri tur
ius patrona tus ex fundati one cons truction e dotatio ne, ac pe r conseque ns, q uae conferuntur praev ia praesentati one, ut pa let ex voce: Praese nta ndi , no n vero per prov is ionem offic iose inscriptam, q ualit er conferebantur ad haec usqu e te mpora v ica ri a tu s
ecc les iae colleg iatae et co nfe rri so leni v icariatus in ecc les iis paroc hia libus.
Ta ndem c um ag it ur d e promo ti o ne v icari o rum ad be nefic ia , m e m init eos ex presse
fund ato r, ib i: ad paroc h ia li u m etiam vicar ii, ergo etiam ubi ag itur d e praesentatione
m e minisset ex presse vic arios, ne a li as a lio ru m q ua m suo po tius favori altendi sset,
quod qui a no n fec it, s ig nu m est quod eos no lueri t co mprehe ndi s ub s uo iure patronatus .
D ei n re fl ecti su pplicamus su per verbis in erec tio ne positis: e lige ndi e ru nt ad e iusmo di sace rdoti a co ll egitae ecc les iae ex accade mi c is doc ti e t bo ni v iri ad pa rochia lium
e ti am vicari i, ecce d e termina vit fund ator pi e nti ssimus perso nas e li gendas ad sace rdotium eccles iae co llegiatae et ad paroc hia les, et non determina vit ad vi cari atu s, mani fes to ind ic io, q uod eo s a se suis que s uccessoribus eli g i no lui t, sed a ca pi tul a .
Nec va let dicere v icari os co ntine ri sub voce sace rdotii collegiatae, nam per sace rd o tia hic inte llig it [3] fundator prae latos et can o ni cos e t no n vi ca rios, quis e nim diceret e li ge ndos esse ad v ica ri a tus accademicos, quo rum officia accad emi ca s unt inco mpat ibilia c um officiis v icari a li bus, et quibus in p raemium m erit o rum in A ccadem ia
ass ig na ntur p rae latura e et can o ni ca tu s, non vero v icari atus, a li as eni m mi seru m esse!
praemium accademi corum.
Ad ex tremum fundator pienti ss imus prae latos et ca no ni cos iudi ces s ubiec to rum
voca ndo rum ad bene fi c ia ecc lesiae collegiatae et ali a parochia li a intra Ord inat ionem
constituit, v ica ri atus tame n e id em iudic io non s ubmis it, ex eo quod g na ri subiecto ru m
prae lati et ca noni c i ad eosde m v ica ria tu s s ubi ecta vocare e t c ommu n i iure aliarum
co llegiatarum in Regno Po lo ni ae ( quibus co ll egiatis e t Za m oscens is per summos po nti fices et sereni ss im os reges co equ a ta) p rov ide re pro u tilitate c urae animaru m et hori
ex ig en tia de beant. lidcm -q ue voca ntes e t p rov ide ntes D eo et iu risd ic tioni ecc les ias ticae d e s u biec to rum, praecipu e v ices s uas obeunt iu m, responde re tenea ntur.
2do
Idem fund ato r pie nti ss imus fu ndavit v icari os decana les et ca no ni cal es, aeque in
bo ni s im mo bilibus aeque c um d etermin a ti o ne ce rt ae qu otae a nnu ae pe ns io ni s, nim i-
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rum n oreno rum septuaginta e t !amen voca ti o nem eo rum rel iq uit deca no per verba ib i:
quos vicari os ipse decanus d e li get,_p raesumendu m q uod ide m esse vo luer it cum v icariis cano nica li b us, max im e cum no n cons tet d e expressa rese rvat io ne vica ri orum cano ni calium e t ali as no n es t m a ior ratio, q uare ho rum vocati o nem s ib i rese rvasset, potius quam ill o rum ut pote aeq ua li ter ( ut di c tu m est) in funda t io ne p os ito rum e t idem
corpus ecc les iae cum a liis cons tituentium.
3 tio
A condita collegia ta per a n nos 130 se mper ca no ni ci v icarios vocabant et nec un us
quidem actus praesentati o ni s pe r ips um saltem fundatorem a ut eius imm edi atum s uccessorem gestus ostend ibilis est, ul cons tat ex d ecreto v isit ati oni s co ll egia tae per ill us trissimum el reverend issimum Tursk i episcop um H elmensem67 [s] a nno praesent i
ex ped ite, in q uo dec re to lestatur idem illustr iss imus ep iscopus, utpote requisitus in
actis suis e piscopa libus el cons is to ri alibus consulto quaesivisse et nullum vestigium
prov is ioni s per illustri ss imos haeredes, o rdinatos, ad vicari atus ecclesiae coll eg iatae
in venisse, s icul ta m en inveniu ntur p raesenlalio nes eorum ad prae laturas, cano ni catus
ac a li a bene fi c ia c ura ta.
4 10

Pos iti ve proba tur ius vocand i vicar ios p ri vati ve pert inere ad ca no n icos ex s tatutis
primaev is cap itul a ribu s, ibi : Yicarii praebend ae C hmi e lecensis, q uand o des unl c u ra
[4] revere ndorum d o m inorum sc ho lasti ci e t ca non ico ru m s uffic i d ebeb un t. Ecce capitulu m o nu s curandi v icarios canonicis fu nd i C h m ie lek impos ui l, tanq ua m il li s quor um
loco v icar ii vices gerunt in c horo.
Sto
Probatur ide m ius ex eo, q uando qui dem celsiss ima Catharina Zam oyska ducissa
ad Ostrog 68 illustr iss imi o lim T homae Zamoyski Regn i cance ll arii coni ux69 , in erectione sem ina ri i 12 c leri corum ann o D o mini 1640 di e 20 m art ii fac ia el m anu prop ria
s ubscripta, dise rte testa tur in haec verba: Prom ovend i eru nt ( id est c le ric i) ad o rdines
sacros ad prov isio nem praecipue capellae Tra nsfigurati on is Domini, tu m vicar iatus ac
mans io naria tus e iusd em ecc lesiae. guas p ro visio nes literas ex igente m inis teriorum
d ictae cap e ll ae et eccles iae necess ita te ordin and is ve nerabil e capitulum da re debebi t.
Ecce c lar issi ma me nti o p rovisio ni s per venerabi le capitulu m e t non per ill ustriss imos
haeredes o rdinatos, p rou l ad haec usque te mpora fi eri so le t. In an tiq u is a utem verba
enunti ativa p le ne p roban t.
H ie s upp l ica mus re flect i p raefata ce ls iss ima a b Ostrog Zamoyska ab erecla co l legiata post d ecenn ium feci t e rec ti o nem s ui semina ri i, in hac o bligavit venerab il e capitulum, ut ill ud e l no n qu is a lius c le ri c is ordina nd is inscriberet prov is iones ad vica rialus co lleg iatae. Ergo ne praefata fundatrix, ann is viginti suo ill ustrissimo marilo convivens, ig noravit prax im e l cons uetudinem res peclu providendorum v icario ru m, ergo
ne igno rav il actus a s uo marito gestos, ergo ne fi li o suo u nigeni lo Joan ni post p ałali no
Sandom iriensi70 m ater dil ectiss im a prae iudicare vo luit, res conceplu im poss ib il is.
67

Feliks Paweł Turski ( 1729- 1800), biskup chełmski w latach 1765- 1771, następnie biskup
oraz krakowsk i, P. N i te ck i, Biskupi Ko.friola w Polsce. Sloll'nik biograflcwy, Warszawa
1992, s. 212.
•• Katarzyna Zamoyska, z d. Ostrogska (zm. 1642), wojewodzianka wołyńska, żona
Tomasza Zamoysk iego li ordynata, Zie I i ńska, Poc::et, s. 467.
9
• Tomasz Zamoysk i ( I 594-1638), syn Jana, II ordynat, kanc lerz wielki koronny, tamże,
s. 467.
70
Jan Zamoyski ( 1627-1665), syn Tomasza i Katarzyny, III ordynat, wojewoda sandomierski. tamże , s. 467-468 .
łucki
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Accedit, quod illustrissimus Joannes Zamoyski palatinus Sandomiriensis, testamento ultimae vol untatis ann o 1665 confecto, cessit de iure patronatus ad omnia beneficia intra Ordinationem s ita favore capi tuli ecclesiae collegiatae Zamoscensis: ażebv
konfuzji nie było in conferendis benefici is ecc lesiasticis dom ini i Zamoscensis, konfo rmuj ac s ic do wo li in fundatione Accademiae św i ętej pam i ęci ja ś nie wielmo ż nego
j egomośc i pana dziada mego, collationem ich ca ło i zupełni e oddaj ę ve nerabi li capitulo ecclesiae collegiatae Zamoscensis, gdyż oni najlepiej wiedza subiecta sposobne
w Akademii, którym te beneficja z fu ndac ji i ze zwyczaju n a l eżą. lllustrissi mus Martinus Zamoyski thesaurarius Regni71 , post fata rnemorati Joannis palatini Sandomiriensis reasumendo dominium [5] Ordinationis Zamoscensis, non attenta praefata cessione reasumpsit simu l ius patronatus ad beneficia Ordinationis. lam si ius providendi
vica ri os pertinuisset ad illustrissimos Ordinationis haeredes, utique et illud procul
dubio reasumpsisset, alias en im quo ad aliqua esset iurium Ordinationis vi ndex, quo
ad aliq ua non, quod supponere non licet, quia itaque hoc non fec it. s ignum est. non ad
illustrissimos Ordinationis haeredes, sed ad canonicos praefatum ius vocandi vicarios
ex voluntate fundatoris pertinuisse.
6to
Per an nos 130 tot intercesserunt visitationes ecclesiae collegiatae, et nullus illustrissimoru m episcoporum faci t mentionem in decreto suo provisionis ad vica ri atus
per illustrissimos fu ndatores factae aut fac iendae, imo saltem alicuius rcquisitionis
s uper hoc ad se delatae.
7mo
Est praxis cathedralium et collegiatarum ecclesiarum in Polonia, quod licet canonicatus s int a regibus caeterisque fundatoribus erecti , vicarios tamen aliu mque inferiorem clerum providendi relicta est potestas capi tu Io vel canon icis, ut constat ex praxi vicinae ecclesiae col legiatae Oł ycens i s, ubi licet canonici cum vicarii s a celsissimo
Radziwil72 in ii sdem bon is sint fu ndat i, imo eandem mensam communem inseparabil iter habeant, quisque tamen canoni cus primae fundationis de suo s ib i providit vicario
independenter a celsissimis principalibus Radziwilow, maxime quia cum vicarius sit
vices gerens alteri us, scil icet sui principalis, naturae ord o postulat, ut quisque principalis de suo s ibi provideat vicario, cum ali as pro illo in casu negligentiae respondere
teneatur. Praesumendum ergo est, quod et pienissimus fu ndator Zamoyski hanc praxim aliaru m col legiatarum in sua quoque co llegiata Zamoscensis sequi vo lueri t, nec
tam onerosam obligationem curand i vicarios idoneos s ibi suisque successoribus imponere praetenderit, unde parum honoris et multum oneris.
8vo
Modi qui bus probatur alicui competere ius patronatus a iure canon ico recensentur
sequentes. Primo. Ex multiplicatis et sine interruptione continuatis praesentationibus
per antiquissimum temporis cursum, qui hominum memoriam excedat, ut loquitur
Conci lium Tridentinum Sess. 25 C. 9 de Reformationibus73 .
Marcin Zamoyski (ok. 1637-1689), syn Zdzisława Jana i Zo fii , IV ordynat (z mł odszej
li nii), podskarbi wielki koronny, tamże, s. 470.
12
Kośc iół parafialny w O!yce został podniesiony do rangi kolegiaty dzi<;_ki dotacji /\lbrychta
Sta n isława Radziwiłła z 1631 roku. Erekcji dokona! biskup Achacy Grochowski 15 styczni a
1632 roku, L. Kr ó I i k, Orgoni:;acja diecezji łuckiej i br;;eskiei od XVI do XVIII wieku, Lublin
1983, s. 213-214.
71
· Zob. Conciliorum Oec11111e11icorum Decrela, cur. J. /\lbcrigo, Bas ileac 1962, s. 765767.
71
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Secun do. Ex praescripti o ne quad ragenar ia cum titulo colo rato aut isto deficient e
tant i te mpo ris, cui us initii no n ex te t me moria c . episco pus I mo iuncl. gloss. v. legitimi
de praescri pt. in 6 to. 7 4; Gon za l. ad reg. 8va cancell. gloss. 18. n. 5?7 5 ; Pa l. part. 3 ti a n.
6to. 76 ; Vigesthne r de iu r. pa ir. n. 180 .77
[6] Tertio. Per famam , s i cum ea conc urrant a lia admini c ul a, praesertim lo ng issima 20 ve l plurium ann o rum possessio, eliam uni co aclu induc ta Go nzal. loc. c it. n.
78
79
80
~
; Pa l. n. 6 to. e tc. ; Vi ges th. n . 188
et fuil resolutum in Aret. Ca pe!. Cap. 6 Dec.
1598 coram Sera phino et a liis 7 test. G o nzal. loc. c il.81
Q ui qui de m modi c um mani feste reperianlur in canonic is, ut sine haesitati o ne consta l, ind ubit atum es t penes illos esse ius prov ide ndi vicarios collegiatae Z amoscensis.
9no
Accedit decre tum illus trissimi Va le ntini Wężyk episcopi Hełme n si s8 2 [s] latum
supe r permula ti o ne modi prov idendi vicar ios Zam oscenses, scili cet prov is io ni s in
mo d urn praesenta li oni s el inslilulionis, Skie rbieszov iae die 2 1 me nsis [d] anno Do mi ni 1765 in haec ve rba: lam au tem ius patro natu s eorundem vicari o rum fundi C hmi e lek
penes perilluslre m reve rendum scho las ticum e t quatuo r cano nicis e iusde m fu ndi uti
illis compe tens ad vica ri atus colleg iatae Za mosce ns is .
Ide m testatur nov issimum decre tum vis itati o ni s coll eg ia tae Za moscens is per illustrissi mum episcopum Turs ki a nno praeterilo la tum et propos itu m s ibi du bium s upe r
iure patrona tus ad vicari atus co ll egiatae Zamosce nsis reso lvit ac penes canonicos esse
debere declarat.
7
'

Chodzi tutaj o fragmen t Ksii.gi s zóstej (L ib. scxtus, lib. 2, tit. 13, c. I ), z którego czi.sto
korzystal i kano ni śc i XV I! i XVIII w icku o m awiaj ąc przeda wnienie prawa patronatu, np .
P. Pi as e ck i, Praxis episcopalis, Cracovi ac 1627, s. 500, czy L. Fe r ra r i s, Prompta
biblio/heca canonica, i11ridica, mora/is, theologica, nec 11011 ascetica, polemica, rubricistica,
historica, t. 4. Parisiis 1861, kol. 1236.
75
Bez wąt pienia c hodzi o dzieło: Hicronymus Gonzalez (zm. I 609), Glossema ad regulas
VIII cancel/ariae, Francvfimi I 6/ O, kolejne wyd an ie: Romac 16 11.
1
• Katalog ks i ążek bib lioteki Akade mi i Zamojskiej spo rządzo n y w 1800 roku (Cathalogus
generał is librorum existentium in Bibliorheca Academiae Zam oscensis die I seplembris I 800,
Biblioteka Ordynacji Zamojsk ich, sygn. 1654, k . 53v) podaje tytuł : P a I co I i, Codex de iudicis
officio . Z pew n ością chodzi o dzieło: M ichael Angel us Pa leol i (ur. o k. 17 1O), Res iudiciales i11
q11a111or codices dis11·i/mtae, Codex I. De iudicis officio, Ro m ae 1750.
77
C hodz i tutaj prawdopodobni e o frag m en t dz i e ła : Stephan W i e s t ner, lnstit111io11es
ca11011icae: sive i11s ecclesiasticw n, Monachi 1705- 1706.
78
Zob. przyp. 7 5.
7'I Zob. przyp. 76.
80
Zob. przyp. 77.
"Audytorem sprawy podanej w rc;kopis ie by! Scraphinus Olivarius Razzalius, znany także
jako Olivier Se raphin (ok. 1533-1609), si.dz ia od 26 listopada 1565 roku, dziekan Roty od
7 w rześnia 1590 do 26 sierpnia 1602 roku (Catalogus RR. PP. Sacrae R otae Ro111a11ae
auditor11111, w: Sacrae Rotae Ro111a11ae decisio1111111 recentiorum, cd. Prosperus Farinaccius,
pars 1, Vencti is I 697). Jego orzeczeni a zos ta ł y wyd a ne w Rzymie w 16 13-1 6 14 roku (A ureac
dccisiones) oraz w Wenecji w I 6 18 roku ( Dec isiones aureae).
Kl Walenty Wi.ży k ( 1705- 1766), biskup chełmski w latach 1753- 1765, po tem biskup
przemyski, N i te e k i, Biskupi, s. 220.
d W n;kopisie pozostawiono wolne miejsce na wp isanie miesiąca. w odp is ie w a ktach
sądowych zosta ł wpisany lipiec, AA L. Rcp60 A l 36, s. 15 : mens is iulii.
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!Omo
Ads tipulatur his omnibus ultimus status specifice respiciens praefatum ius canoni corum . Nam in praecedenti vocatione fuerunt per eos praesentati reverendi Bogucki 83, Piecek 84 , Kisielowski 85 e t Barański 86 . Regulare autem est in beneficial ibus, quod
pro dignoscenda natura beneficiorum et qualitate iuris patronatus plurimum attenditur
ultimus status ad vulgatum statum in capitulo consu ltion e de iure patronatus, quem
late in propos ito expendit Rota in Compostelana parochialis 25 iunii 1697 § illius
guippe et 28 iunii 1697 § fin. coram R. P. D. Priol. et all ibi passim 87 •
I lmo
His addimus ex abundanti quod dato non concesso praefatum ius patronatus competiisset illustrissimis haeredibus ordinatis, id tamen eis legitime amissum essel per
praescriptionem plusquam centenariam, ut recte advertunt Fridericus de Senis consu it. 27488 ; Roland a Valle lib. lmo consult. 47 n. 4 89 ; Barb. de offie. episc. a lleg 70 n.
12.90 ; Palao. traci. 13 dis t. 2da p. 2da n. 1291 ; Viest. n. 173 92 et communiter omnes
canonistae cum talis praescriptio aequivaleat privilegio ut vo lunl iura.
(7) Nec s uffragantur in contrarium literae donationis honorum Chm ielek in actis
tribunaliticis Lublinensibus recognitae, in quibus deserte fundator pienliss imus reservat sibi ius patronatus ad omnes praelaturas, canonicatus, et vicariatus, in ecclesia
co llegiata Zamoscensi, nam perpensis praemissis matureque discussi s, praeterquam
quod praefata donatio sit actus saecularis, dicendum est omnino addi tio nem eiusmodi
respec tu vicariorum factam esse privata voluntate scriptoris, et praeter imo contra
voluntatem picntissimi fundatoris. <Vo luntas q uippe inte rdum ex sc ientia et patientia
induci[tur] I. I.~ 11. ff. ad S. C. Maced.<93 lnint e lligibile enim est, quomodo fundator
"' Mi chał Bogucki , zob. przyp. 11. Skądinąd nieznany.
" Antoni Piecek, zob. przyp. 11. Skądinąd nieznany.
xs Andrzej Kisiclowski, zob. przyp. 11. Skądinąd nieznany.
86
Marcin Barański , zob. przyp. 11. Skądinąd nieznany.
7
• Orzecznictwo Roty było czerpane prawdopodobnie zSacrae Rotae Romanae decisiones
recentiores. Pięć tomów tego wydawnictwa znajdowało się w Bibliotece Akademii Zamojskiej
(Cathalogus generalis, k. 53). Chodzi prawdopodobnie o wydanie mediolań sk ie z lat I 7301731. Audytorem sprawy podanej w rękopisie był Aloysius Priolus, sędzia od IO grudnia 1689
roku (Catalogus RR. PP. Sacrae Rotae Romanae auditorum).
88
C hodzi tutaj prawdopodobnie o dzieło: Fridericus de Scnis (także Federico Petrucci),
Consilia et quaestiones, Lugduni 1545, kolejne wydania: Venetiis 1570 (Consilia, sive responsa,
quaestiones, et placita), Vcnctiis 1576 (Consilia, sive navis responsa, quaestiones, et płaciła).
89
Chodz i tutaj najprawdopodobniej o dzieło: Rolandus a Valle, Consilia sive responsa,
Lugduni 1573, kolejne wydania: Venetiis 1576, Francofurri 1584, Lugduni 1588.
•o Chodzi tutaj o dzieło: Augustinus Barbosa ( 1590-1649), Pastora/is solicitudinis sive de
officio et potesta/e episcopi tripartita descriptio, Parisiis 1625, kol ej ne wydania: Lugduni 1628,
Lugduni 1641 , Lugduni 1656, Lugduni 1665, Lugduni 1666, Lugduni 1679, Lugduni 1698.
91
Zob. przyp. 76.
1
• Zob. przyp. 77.
,., Lekcja niepewna . Fragment ten został dopisany na marginesie pis m em 11111 icjszym
i przez to niewyraźnym.
" Chodzi tutaj o fragment Digestów, jednak dokładna jego lokali zacja jest wątpliwa.
Najprawdopodobniej chodzi o: I. 7 § 11 D. 14, 6, chociaż do treści bardziej pasuje ustęp
wcześniejszy: I. I§ 3 D. 14, 4 (Corpus iuris civilis, vol. I: Digesta, rcc. T. Mommscn, Bcrolini
1895 , s. 193).
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pientissimus eius modi intentionem et voluntatem s uam ad effectum no n de dux isse t?
Quomodo fi lius e ius Thomas vestigia e ius secutus non fuisset? Quomodo illustriss ima
de Os trog Zamoys ka co nsors illustriss imi Thomae Zamoys ki in literis erectionis su i
se minarii co ntrarium fieri iuss isset? Quomodo illus triss imus Martinus Zamoyski il lud
cum iure patro natus ad a li a beneficia no n reasumpsisset, quomodo tot successores
Zamoscii , tot episcopi visitantes errorem h unc, co ntra vo luntatem fundatoris non cognovissent? Ob interc urrentiam ergo tantorum inconve nientium ac caeterorum praemissorum , no n ad verba hi c, sed ad mentem et inte ntionem fu ndatoris attend endum es t,
cum a li as in o mni di spos itione mens di sponentis est ve lut regina, quae semper a ttendi
debet. Lege 69. § de Leg.9 •; c. 6. d e verborum significa ti one95 et verba inte ntioni non
intentio ni deser vire debet clamat commune axioma iuris.
Nec suffragatur secundo, quod dic itur ab a liquibus praefatum ius patronatus aquisi tum esse cano ni c is mera us urpatione, nam hic ius [8] pa trona tus sibi competere
co ntendunt perso nae et co mmunitas ecc lesiastica, in his en im praesumptio usurpationi s cessa t M oedo dec. 34096 ; Barbosa de offie. episc. alleg. 62 n . 6497 et hoc tesle Rota
in Laudens i iuris patronatus 28 iuni i 1630 coram domino Pirogano98, ubi fuit reso lutum praesumpti o ne m us urpatio ni s non cadere in monasterium aut ecclesiam do min am
cas tri cum si t iustic iae c ultri x.
Ite m cessat praesum ptio us urpationi s quando beneficiorum collato r est aeque ac
magis pote ns, ut iuris patronatus us urpat ioni s uique iuris diminuti oni facile possit resistere. Corrad. li b. 4. Prax. benef. c. 4 a n. 4099 ; Barb. loc. c it. n. 62 100 ; Pa lao n. 7 101 ;
Yiesthner n. 147 102 e t ita resolvit Rota apud Farin. dec. 578. n. 2 103 . Qu ia ra tione aequali s potentiae non forel permiss urus iuri sibi deb ito derogari .
Nec s uffraga tur terti o, q uod d ic il manifestati onem in hac causa nomin e illustri ssimi C lementis o rd inati Zamoyski 10• coram act is notarii apos toł ici contra cano nicos usurpatores iuris su i esse interpos itam. Nam haec manifestati o, praeterquam quod il legi time et sine funda mento facta , nihi l operatur, c um s it pos t bellum consi lium, ni mirum
post praescrip ti onem p lusquam cente nariam sufficientissime comp letam, et a lias cum
•· Chodzi tutaj o fragment Digestów: I. 69, D. 32 (Co1p11s iuris civilis, s. 453).
91
Chodzi tutaj o fragment Dekretałów Grzegorza IX (G re go r i u s IX, Decreta/es, V, 40, 6).
"'' C hodzi tutaj o dz i e ł o: loannes Mo he da n us, Decisiones Ro1ae Ro manae, Romac
159 1, kolej ne wydania: Marpurgi 1603, Romae 1604.
" Zob. przyp. 90.
„Zob.przyp. 87. Audytorem sprawy podanej w rękopisie był Philippus Pi rovianus , sędzia
od 8 lutego 16 1O oraz dziekan Roty od 8 stycznia do I O września 1641 roku (Catalog11.1· RR.
PP. Sacrae Rotae Ro111anae auditor11m).
99
Chodzi tutaj z pewnością o dzieło: Corradus Pyr r hu s ( 1602-1666), Praxis benejiciaria,
Yenetiis 1671, ko lejne wydania: Ycnctiis 1699, Vcnctiis 1735. Znajdowało się ono w zb iorach
Akademii Zamojskiej, Cathalogus generalis, k. 65.
100
Zob. przyp. 90.
10 1
Zob. przyp. 76.
102
Zob. przyp. 77.
10
' Chodzi z pewnością o dzieło: Prosper Far i n ac ius ( 1554-1618), Decisionum Rotae
Romanae, Lugduni 16 12, kolejne wydania Lugduni 1617, Lugduni 1640 (także tytuł : Sacrae
Romanae Rotae decisionwn, Ycncti is 16 I 8, Yenet ii s 1622, Aurclianae 1623, Lugduni 1633,
Venetiis 1697, Vcnctiis 1716).
10
• Kl emens Zamoyski ( 174 7-1767), syn Tomasza Antoniego i Anieli Teresy, VI Il ordynat,
Zie I ińska , Poc=et, s. 471-472.
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nulla proteslatio habeat vim de iure interrumpendi praescriptionem iux ta L. 13 § pro
emptore 105 multo magis non habebit vim tollendi praescriptionem plusquam legi plenissime comple tam. Vel si praetenditur eiusmodi mani fes tatio esse leg itima, quare
ergo prosecutio causae ad quam praefata regulatur mani festa tio , hucusque non subsecuta ut veritas appa reat di ci mus causam. Qui a i llustri ssim us C le me ns o rd inatu s informa tus bene q ual itate negotii praesentis scilicet iuris patronatus per illus tri ssimum dom inum Felicem Turski episcopum, in cuius ad dioecesim primo adventu prosecutionem interdix it, s uper quo tes tes [9] appel lamus ipsu m praefatum illustrissimu m episcop um e t illustrissimas Zamoyskie primam matrem106 a lteram co nsortem 107 praefati
olim illustrissimi C le men ti s ord inati.
Nec suffragatur quarto, quod illus triss imi ordinati iurent super manutentione iurium Ordinationis, nam praefa tum ius patronatus, cum probetur competere canonicis
vel ad maximum legi time translatum esse in cano nicos, amplius no n est ius O rdinat ionis sed ecclesiae, quinimo ex hoc ipso iuramento me li us formatur arg umentum favore
canonicorum. lllustrissimi ordinati , cum iurant supe r bonis Ordinationis manu lenendis, iurant s imul s u per iuribus manu tenendis ecclesiarum suae Ordinationis, ut palet
ex fo rma iuramenli in Ordinatione praesc ripta , sed ius patronatus, de quo ad praesens
con trovertitur, est ius ecclesiae, ut probatum, ergo illustriss imi o rdinati iurant s u pe r
manu tenendo penes ecclesiam praefato iure palronatus.
Nec suffragatur quinto (q uo d a quibusdam o ppositum est) illustriss imos ordinatos
nescivisse de hoc iure, et ideo eo non usos fu isse, nam hoc dicere est dicere contra
prima principia iuris. Praescriptio enim , cu m sit introducta, in paenam neg ligenter e l
oscitanter iura s ua custodientium currit et datur eti am contra ignorantes. A li as quis
prudens sciens ius suum ab al tem us urpa ri ist ud permitteret, ni si forte illud libenter
donare ve l cedere ve ll it.

'"' Chodzi tutaj o fragment Digestów: I. I 3 D, 41, 4 (Corpus iuris civilis, s. 663).
• Aniela Teresa z Michowskich, Zie I ińska, Poczet, s. 471 .
101
Konstancja Czartoryska z Korca, ta mże, s. 472.
10
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OAS PATRONATSRECHT DER KOLLEGIATSVIKARE IN ZAMOŚĆ
IM LICHTE DER REFLEXIONES SUPER IURE
PRASENTANDI VON 1770

Zusammenfassung

Der Artike l beh ande lt di e Problematik des Konflikts urn das Patrona tsrecht der Ko llegiatsvikare in Zamość, der in der zwei ten Halfte des 18. Jahrhunderts vor de m G e richt des Bi schofs von C hełm e ntbrannte. Im Jahre l 765
entsch ied de r Bischo f von Chełm, Walenty Wężyk, tiber die Umges ta ltung
von vier Yikarien in Zam orere ("canonicales"), die bi she r nac h dem Provis io nsprin zip besetzt w urden, in selbstandige Pfrtinden, tiber die die Domherre n vo n
Zamość das Patronatsrecht austiben so li te n . Dies stie l3 a uf den Wide rstand der
Familie Zamoyski a is Hauptstifte r sow ie de r Gonner de r Ko lleg iats kirc he in
Zamość. Die von de n Seiten dieses Rechtsstreits angefohrte n Argumente bieten e ine vorztig lic he Gelegenhe it zur Analyse der Art und Wei se der B e rufung
de r Ko lleg iatsv ika re im neuze ill ic he n Polen . Die B egrtindung des Klagers (d.h .
e ines Sc holastike rs und d e r D o mherre n vo n Zam orere) unte r de m Tite l
"Reflex io nes s upe r iure praesentandi v ic arios ad ecc les iam collegiatam
Zam oscensem scho lastico et caninic is primaevae fundationi s fundi C hmie le k
compe te nte", die in Form e ines gesonderte n Heftes im Staatlic he n Woiwodschaftsarchiv in Lublin autbewahrt wird, wurde mit einem kritischen Apparat
versehen und de m A rtike l a is An hang hinzugeftigt.

Aus dem Polnischen iibersetzt von Herb ert Ulrich

