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W drugiej po³owie XVIII w. w diecezji poznañskiej zosta³a przeprowadzona
tylko jedna wizytacja generalna1. Og³osi³ j¹ listem pasterskim z 5 marca 1777 r.
biskup Andrzej Stanis³aw Kostka M³odziejowski. Kilka tygodni póniej wyznaczy³ wizytatorów dla poszczególnych archidiakonatów. Wizytatorem szeciu dekanatów archidiakonatu poznañskiego (oprócz dekanatu poznañskiego) pismem
z 19 maja 1777 r. biskup A.S.K. M³odziejowski mianowa³ Franciszka Ksawerego Rydzyñskiego, scholastyka gnienieñskiego i koadiutora archidiakona poznañskiego, natomiast dopiero dwa lata póniej, 1 lutego 1779 r., mandat wizytatora
dekanatu poznañskiego powierzy³ Józefowi Rogaliñskiemu, eksjezuicie, który
w tym czasie by³ koadiutorem archidiakona remskiego. Kiedy 20 marca 1780 r.
biskup M³odziejowski zmar³, wizytacja nie by³a jeszcze zakoñczona. Jego nastêpca, Antoni Onufry Okêcki, poleci³ j¹ kontynuowaæ i za jego rz¹dów zosta³a ona
zakoñczona w 1787 r.2
WIZYTACJA W KOCIO£ACH ZAKONNYCH

Uprawnienia wizytatorów nie rozci¹ga³y siê na istniej¹ce w diecezji klasztory, gdy¿ cieszy³y siê one przywilejem egzempcji (w archidiakonacie poznañskim
tylko klasztor benedyktynek w Poznaniu pozostawa³ pod jurysdykcj¹ biskupa).
1
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2: Archidiecezja poznañska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznañ 1964, s. 320.
2
P.F. Neumann, Archidiakonat poznañski w wietle wizytacji generalnej z lat 1777-1784. Sieæ
kocio³ów i kaplic, budowle kocielne, duchowieñstwo, Poznañ 2011, s. 16-18, 20-21.
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Jeli zakon prowadzi³ parafiê, by³a ona wizytowana jak wszystkie inne3 (w tym
czasie w Poznaniu istnia³y trzy parafie prowadzone przez zakonników: parafia
w. Jana Jerozolimskiego na Komandorii by³a powierzona joannitom, w. Ma³gorzaty na ródce filipinom, w. Rocha na £acinie franciszkanom konwentualnym).
Zdecydowana wiêkszoæ wi¹tyñ istniej¹cych przy klasztorach nie mia³a statusu
kocio³ów parafialnych. Niemniej jednak pewne aspekty dzia³alnoci zakonników
w ich kocio³ach konwentualnych podlega³y w³adzy biskupa diecezjalnego, co
wynika³o z norm prawa kocielnego. St¹d te¿ i w aktach wizytacji zarz¹dzonej
przez biskupa M³odziejowskiego znajdujemy pewn¹ iloæ informacji o kocio³ach przyklasztornych.
Zachowa³y siê dwa kwestionariusze pytañ wydane przez biskupa M³odziejowskiego w zwi¹zku z wizytacj¹. Pierwszy zosta³ rozes³any do plebanów i innych rz¹dców kocio³ów, którzy na jego podstawie byli zobowi¹zani dostarczyæ
informacji wizytatorowi. Wród licznych pytañ znalaz³o siê tu tak¿e nastêpuj¹ce: An intra fines parochiae sint aliqui conventus aut domus religiosorum aut
quorumcunque aliorum in communi viventium aut monasteria monialium et cui
jurisdictioni subsunt?4 Drugi zestaw pytañ zosta³ zawarty w instrukcji dla wizytatorów diecezji poznañskiej jako jej ostatnia czêæ, dotycz¹ca sposobu formu³owania akt wizytacyjnych. W egzemplarzu zachowanym w aktach wizytacji
Rydzyñskiego nie znajdujemy jednak ¿adnej wzmianki o zakonach5. Czy ordynariusz nie zamieci³ tutaj pytania o zakony, czy mo¿e takie pytanie by³o, a opuci³ je przez przeoczenie notariusz wykonuj¹cy kopiê instrukcji, trudno powiedzieæ.
Jak zatem podeszli do tej kwestii sami wizytatorzy? Odnonie do archidiakonatu poznañskiego ka¿dy z dwóch wizytatorów wykona³ to zadanie inaczej.
Franciszek Rydzyñski wizytuj¹cy szeæ dekanatów pozapoznañskich (kostrzyñski, redzki, pyzdrski, rogoziñski, obornicki, bukowski), na obszarze których istnia³y cztery klasztory mêskie i jeden ¿eñski6, o ich istnieniu zaledwie wspomnia³.
Józef Rogaliñski natomiast, któremu powierzona zosta³a wizytacja dekanatu poznañskiego, odwiedzi³ wszystkie istniej¹ce w Poznaniu klasztory, skrupulatnie
przeprowadzi³ czynnoci wizytacyjne w zakonnych kocio³ach i zda³ z nich wyDokumenty Soborów Powszechnych, t. IV: Lateran V, Trydent, Watykan I, uk³ad i oprac.
A. Baron, H. Pietras, Kraków 2005, s. 797 (sesja 25/A, III, rozdzia³ 11, punkt a).
4
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej: AAP), sygn. AV 30, Visitatio generalis Decanatus Posnaniensis [ ] per Iosephum £odzia Rogaliñski [ ] Anno […] 1781 (dalej: AV 30),
k. 5v.
5
Zob. AAP, sygn. AV 31, Visitatio generalis in Archidiaconatu Posnaniensi […] per Franciscum Xaverium […] Rydzyñski [ ] in Anno Domini 1784to expeditae (dalej: AV 31), k. 9v-13v.
6
By³y to klasztory dominikanów w rodzie, franciszkanów konwentualnych w Pyzdrach
i Obornikach, reformatów w Szamotu³ach i cysterek w Owiñskach. AV 31, k. 123r, 272v, 388v-389r,
464r-v, 553v.
3
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czerpuj¹c¹ relacjê w aktach wizytacyjnych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jak z akt wizytacji Rydzyñskiego o klasztorach prawie niczego siê nie dowiadujemy, tak akta
sporz¹dzone przez Rogaliñskiego dostarczaj¹ wielu informacji, choæ i tutaj protoko³y nie podaj¹ wielu takich wiadomoci, które odnotowano przy kocio³ach
parafialnych, np. na temat wyposa¿enia wnêtrza kocio³a.
ZAKONY W AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ

Kiedy Józef Rogaliñski przeprowadza³ wizytacjê, swoje siedziby w aglomeracji poznañskiej posiada³o siedem zakonów mêskich (wed³ug chronologii fundacji): joannici, dominikanie, karmelici trzewiczkowi 7, bernardyni, karmelici
bosi, franciszkanie konwentualni i reformaci, a tak¿e kongregacja filipinów, którzy tworzyli wspólnotê kap³anów i braci, jednak nie sk³adali lubów zakonnych8.
Na tym samym obszarze swoje domy zakonne posiada³y cztery wspólnoty mniszek: dominikanki, bernardynki, benedyktynki i karmelitanki bose, jak równie¿
wspólnota tercjarek dominikañskich9. W murach miasta lewobrze¿nego istnia³o
ponadto kilka wspólnot o charakterze religijnym, skupiaj¹cych kobiety wieckie,
posiadaj¹cych w³asne prawa i podleg³ych w³adzy duchownej. By³y to: wspólnota piêciu matron szlacheckich, wspólnota siedmiu wdów kondycji miejskiej,
wspólnota panien zwanych dawniej beguinkami, a w czasach wizytacji Rogaliñskiego konwenciankami10.
Przedmiotem niniejszego opracowania s¹ jedynie kocio³y mêskich zakonów
mendykanckich. wi¹tynie nale¿¹ce do joannitów i filipinów nie s¹ tu uwzglêdnione przede wszystkim dlatego, ¿e by³y to kocio³y parafialne i jako takie
w czasie wizytacji podlega³y takim samym normom, jak wszystkie parafie prowadzone przez duchowieñstwo diecezjalne. Ponadto przy kociele joannitów,
o ile wiadomo, nie istnia³a wówczas wspólnota zakonników, a kocio³em w zastêpstwie komandora zarz¹dza³ kap³an diecezjalny, natomiast filipini stanowili
odrêbn¹ kategoriê w ramach wspólnot istniej¹cych w Kociele.
Klasztory mendykantów stanowi³y grupê doæ jednorodn¹ pod wzglêdem
ustroju i sposobu ¿ycia, przy czym ka¿dy z tych zakonów mia³ w³asn¹ specyfikê
w zakresie charyzmatu, prawa i zwyczajów. Do wymienionych szeciu zakonów
nale¿a³o w aglomeracji poznañskiej siedem wi¹tyñ, poniewa¿ karmelici trzewiczkowi mieli tu oprócz jednego wielkiego konwentu tak¿e drug¹ placówkê
z niewielkim koció³kiem zwanym czêsto oratorium lub kaplic¹. W obrêbie muW niniejszym opracowaniu stosowana jest dawna nazwa tego zakonu, tak jak u¿ywa jej sam
Rogaliñski w swoich aktach wizytacyjnych.
8
AV 30, s. 241-296, 278-279, 297-317, 414-419, 814-818, 1108-1109.
9
AV 30, s. 420, 818-821, 838-842.
10
AV 30, s. 822-838.
7
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rów miasta istnia³y konwenty dominikanów11, franciszkanów konwentualnych12
i klasztorek karmelitów trzewiczkowych13, na przedmieciach miasta lewobrze¿nego klasztory bernardynów14, karmelitów trzewiczkowych15 i karmelitów boDominikanie przybyli do Poznania prawdopodobnie przed 1239 r., ale pewne wiadectwo
istnienia ich klasztoru pochodzi dopiero z 1245 r. Ich pierwotna siedziba znajdowa³a siê na ródce,
wnet jednak przenieli siê do lokowanego w³anie miasta lewobrze¿nego, gdzie na terenie dawnej
osady w. Gotarda wznieli okaza³¹ wi¹tyniê gotyck¹. Na skutek powodzi z 1698 r. i wynik³ych
st¹d zniszczeñ, koció³ zosta³ przebudowany przez Jana Catenazziego w formach barokowych.
Kasata klasztoru nast¹pi³a w po³owie lat 30. XIX w. W grudniu 1921 r. kard. Edmund Dalbor przekaza³ koció³ podominikañski jezuitom. J.A. Spie¿, Dominikanie w Poznaniu, „Kronika Miasta
Poznania” (dalej: KMP), 2004, nr 3, s. 9-11, 16-18; E. Linette, Jan Catenazzi  architekt i jego
dzie³o w Wielkopolsce, Warszawa-Poznañ 1973, s. 48-50; Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Historyczne
kocio³y Poznania. Przewodnik, Poznañ 2003, s. 122-127, 129-130.
12
Pierwsze próby osiedlenia siê franciszkanów konwentualnych w pobli¿u zamku poznañskiego na Podgórczu w po³owie XVII w. zakoñczy³y siê fiaskiem. Zorganizowali zatem niewielk¹ fundacjê najpierw na Grobli, a po zniszczeniach w czasie najazdu szwedzkiego objêli koció³ parafialny w. Rocha na £acinie, zwanej te¿ Miasteczkiem. Na wzniesienie zwane obecnie Gór¹ Przemys³a
wrócili w 1664 r. wi¹tyniê pw. w. Antoniego z Padwy wzniesiono w latach 1668-1698 wed³ug
projektu Jana Koñskiego. Konwent zosta³ zniesiony przez w³adze pruskie w 1832 r. Polscy franciszkanie konwentualni ponownie objêli koció³ po I wojnie wiatowej (1921). J. Nowacki, Dzieje
archidiecezji poznañskiej, t. 2, s. 764; Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Historyczne kocio³y Poznania,
s. 110-112, 114, 118.
13
Przy ulicy ¯ydowskiej, opodal Rynku, istnia³ niewielki koció³ pw. Najdro¿szej Krwi Pana
Jezusa, a przy nim ma³y klasztor karmelitów trzewiczkowych. Koció³ek by³ przebudowan¹ kamienic¹ nale¿¹c¹ niegdy do widwów Szamotulskich. Miejsce kultu zosta³o urz¹dzone na pocz¹tku
XVIII w. Rezydencja karmelitów przetrwa³a do kasaty w 1821 r., a po wymarciu zakonników pieczê nad kocio³em sprawowali ksiê¿a diecezjalni. wi¹tynia jest obecnie kocio³em rektorskim
w parafii farnej. Kroniczka rezydencji Karmelitów Trzewiczkowych w Poznaniu przy kociele Najwiêtszej Krwi Pana Jezusa na ul. ¯ydowskiej, oprac. J. Wiesio³owski, Poznañ 2005, s. 1-17;
J. Wiesio³owski, Wstêp, [w:] Kroniczka rezydencji, s. V-VI; Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Historyczne kocio³y Poznania, s. 138-140, 143.
14
Pocz¹tki fundacji bernardynów (braci mniejszych obserwantów) na przedmieciu Piaski
w Poznaniu przypadaj¹ na lata 1455-1457. Konsekracja pierwszego murowanego kocio³a odby³a
siê w 1473 r. wi¹tynia uleg³a zniszczeniu w czasie najazdu szwedzkiego w po³owie XVII w. Obecnie istniej¹cy koció³ zaczêto wznosiæ w 1661 r. Architektami czynnymi przy jego budowie byli
Krzysztof Bonadura Starszy i Jerzy Catenazzi. Po kasacie klasztoru (1835) koció³ s³u¿y³ jako
szkolny gimnazjum w. Marii Magdaleny. Zniszczony w wyniku po¿aru w styczniu 1945 r. koció³
oraz klasztor w 1947 r. objêli ponownie franciszkanie, którzy w nastêpnych latach dokonali dzie³a
ich odbudowy. A. Chadam, Poznañ, [w:] Klasztory bernardyñskie w Polsce w jej granicach historycznych, red. H.E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 266-274; J.A. Mazurek, Bernardyni w Poznaniu 1455-1655, „Studia Franciszkañskie, t. 4, 1991, s. 249-255; Kroniki Bernardynów poznañskich, oprac. S.B. Tomczak, J. Wiesio³owski, Poznañ 2002, s. 77-82, 89, 196, 225,
267-268, 274; Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Historyczne kocio³y Poznania, s. 174-186; J.A. Mazurek, Kasata zakonu bernardynów w zaborze pruskim, [w:] Studia z historii Kocio³a w Polsce, t. 1,
red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1972, s. 508.
15
Powstanie kocio³a pw. Bo¿ego Cia³a i klasztoru karmelitów (zwanych dawniej trzewiczkowymi lub antiquae observantiae) na b³oniach za przedmieciem Piaski wi¹¿e siê cile z relacj¹ o cudownym znalezieniu Hostii. Wzniesiona na tym miejscu zapewne jeszcze w 1399 r. drewniana kaplica w roku nastêpnym zosta³a powierzona karmelitom. Fundatorem pierwszej czêci
11

POZNAÑSKIE KOCIO£Y MENDYKANTÓW W AKTACH WIZYTACJI ROGALIÑSKIEGO

145

sych16, natomiast konwent reformatów 17 jako jedyny po³o¿ony by³ na prawym
brzegu Warty, na obszarze ródki, bêd¹cej w³asnoci¹ biskupa poznañskiego.
Po³o¿enie tych domów zakonnych w aspekcie istniej¹cej wówczas sieci parafialnej by³o nastêpuj¹ce: w obrêbie parafii miejskiej pw. w. Marii Magdaleny
znajdowa³ siê konwent dominikanów i mniejszy dom karmelitów trzewiczkowych, w parafii w. Marcina mieli swe klasztory bernardyni, karmelici trzewiczkowi i franciszkanie konwentualni, w parafii w. Wojciecha karmelici bosi,
a w parafii w. Ma³gorzaty reformaci.
Wezwania kocio³ów mendykanckich mo¿na uj¹æ w trzy grupy. Do pierwszej zaliczaj¹ siê patrocinia wiêtych zakonu, do którego koció³ nale¿a³: w.
murowanego kocio³a by³ W³adys³aw Jagie³³o. Ukoñczenie korpusu datuje siê na prze³om XV
i XVI w. Póniej dobudowano dwie murowane kaplice (z których obecnie istnieje jedna) oraz
wie¿ê. Do czasów reformacji koció³ by³ najznaczniejszym sanktuarium eucharystycznym
w Królestwie Polskim. Klasztor uleg³ kasacie w latach 1822-1823. Od 1898 r. przy kociele istnieje parafia. Katalog zabytków sztuki, Miasto Poznañ, red. Z. Kurzawa, A. Kusztelski, cz. 2:
ródmiecie. Kocio³y i klasztory (1), Warszawa 1998, s. 73-74; A. Kusztelski, Koció³ Bo¿ego
Cia³a w Poznaniu. Pónoredniowieczne sanktuarium, jagielloñska fundacja. Historia i architektura, Nasza Przesz³oæ, t. 94, 2000, s. 186-191; Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Historyczne
kocio³y Poznania, s. 192-198.
16
Karmelici bosi osiedlili siê na przedmieciu w. Wojciecha w Poznaniu w 1618 r. Dwie
kolejno wznoszone wi¹tynie by³y drewniane. Budowa istniej¹cego obecnie kocio³a murowanego
trwa³a z przerwami ponad 30 lat; konsekrowa³ j¹ w 1687 r. Hieronim Wierzbowski, sufragan poznañski. Jako architekci byli zatrudnieni Krzysztof Bonadura Starszy, jego syn Krzysztof Bonadura M³odszy oraz Jerzy Catenazzi. Po kasacie klasztoru przez w³adze pruskie (1801) wi¹tynia najpierw u¿ytkowana by³a jako magazyn, od 1831 r. by³a protestanck¹ wi¹tyni¹ garnizonow¹,
a w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego garnizonowym kocio³em katolickim. Zniszczony
zespó³ kocielno-klasztorny karmelici bosi objêli ponownie w lutym 1945 r., a we wrzeniu roku
nastêpnego, po odbudowie ze zniszczeñ wojennych i prowizorycznym urz¹dzeniu wnêtrza, koció³
zosta³ powiêcony i zapocz¹tkowano w nim sprawowanie s³u¿by Bo¿ej. B.J. Wanat, Zakon karmelitów bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Kraków 1979,
s. 203-207, 215-218; Kronika poznañskich Karmelitów Bosych, oprac. P.F. Neumann, Poznañ 2001,
s. 2, 4, 13-14, 42-44, 113; P.F. Neumann, Dobrodzieje poznañskich karmelitów bosych w XVII
i pierwszej po³owie XVIII wieku w wietle kroniki klasztornej, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, t. 1, 2003, s. 56-58, 62-68; Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Historyczne kocio³y Poznania,
s. 150-156.
17
Fundatorem reformatów na ródce w Poznaniu by³ Wojciech Tolibowski, biskup poznañski
(zm. 1663), który wybudowa³ zakonnikom drewniany koció³ i klasztor. Budowê murowanej wi¹tyni rozpocz¹³ £ukasz Szeliga Niemojewski (zm. 1675), a kontynuowali kolejni gwardianie klasztoru. Koció³ zosta³ konsekrowany w 1685 przez Stefana Wierzbowskiego, biskupa poznañskiego.
Kasata klasztoru nast¹pi³a w 1804, jednak kilku zakonników zdo³a³o przetrwaæ przy kociele do
1826 r. W 1963 r. w³adze pañstwowe przekaza³y wi¹tyniê Kocio³owi Polskokatolickiemu.
Z. Kurzawa, Zapomniany klasztor. Dawny koció³ i klasztor oo. Reformatów, KMP, 1997, nr 1,
s. 128-129, 133, 135-136; B.S. Tomczak, Wstêp. Zakon Braci Mniejszych cilejszej obserwancji
czyli reformaci, [w:] Kronika Reformatów poznañskich, oprac. J. Wiesio³owski, S.B. Tomczak,
G.A. Winiowski, Poznañ 2006, s. 13; Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Historyczne kocio³y Poznania,
s. 75-76, 78.
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Dominik by³ patronem kocio³a dominikanów, w. Franciszek bernardynów, w.
Antoni franciszkanów konwentualnych. Drug¹ grupê stanowi¹ chrystologiczne
wezwania obu fundacji karmelitów trzewiczkowych: Bo¿e Cia³o i Krew Chrystusa; wybór tych tytu³ów wi¹¿e siê cile z genez¹ obu tych fundacji. Wreszcie
trzeci¹ grupê stanowi¹ patrocinia innych wiêtych: w. Józef w przypadku wi¹tyni karmelitów bosych oraz w. Kazimierz u reformatów.
Trzy orodki zakonne powsta³y jeszcze w okresie redniowiecza: w po³owie
XIII w. dominikanów, na prze³omie XIV i XV w. karmelitów trzewiczkowych,
oko³o po³owy XV w. bernardynów. Z kolejnych czterech konwentów trzy mia³y
swoje pocz¹tki w XVII w. (karmelici bosi, franciszkanie konwentualni, reformaci), a jeden w pierwszej po³owie XVIII w. (druga placówka karmelitów trzewiczkowych).
Teksty dotycz¹ce kocio³ów mendykanckich w aktach wizytacji generalnej
Józefa Rogaliñskiego maj¹ ró¿n¹ d³ugoæ. Najkrócej zosta³ potraktowany koció³ reformatów na ródce, podczas gdy najwiêcej uwagi wizytator powiêci³
obu wi¹tyniom karmelitów trzewiczkowych, co wi¹za³o siê z koniecznoci¹
wyjanienia kwestii zwi¹zanych z istniej¹cym w kociele Bo¿ego Cia³a kultem
cudownych Hostii. Zapisy w aktach wizytacyjnych w ka¿dym przypadku dotycz¹ tych samych kwestii szczegó³owych. Wizytator zaczyna³ relacjê od zwiêz³ego opisu kocio³a, nastêpnie podawa³ liczbê zakonników z podzia³em na
ró¿ne ich kategorie oraz zaznacza³ istnienie w klasztorze nowicjatu lub studium. Nastêpnie jego uwagê zajmowa³y relikwie, odpusty, bractwa i otaczane
szczególnym kultem obiekty, przede wszystkim obrazy i figury. Zaznacza³ istnienie przy konwencie drugiego kocio³a lub osobnej kaplicy. Sprawdza³, czy
kap³ani zakonni posiadaj¹ aprobatê do spowiadania i g³oszenia kazañ oraz czy
w klasztorze jest zachowywana klauzura, a tak¿e rozmaite rozporz¹dzenia ordynariusza miejsca co do sprawowanej w kocio³ach s³u¿by Bo¿ej. Na koniec
stwierdza³, czy z faktu istnienia wi¹tyni zakonnej koció³ parafialny nie ponosi jakiego uszczerbku. W wielu miejscach relacji wizytacyjnej zosta³y zamieszczone ró¿ne uwagi i polecenia.
LICZBA ZAKONNIKÓW

Bardzo cenne s¹ informacje podane przez wizytatora na temat stanu liczbowego wspólnot mieszkaj¹cych w klasztorach oraz charakteru konwentów
w aspekcie formacji zakonnej. W wiêkszoci przypadków podana zosta³a najpierw liczba ogólna zakonników, a nastêpnie liczba kap³anów, kleryków i braci
laików (jedynie dla klasztoru reformatów podano tylko liczbê ogóln¹). Niestety,
odnonie do dwóch klasztorów (karmelitów trzewiczkowych u Bo¿ego Cia³a
i karmelitów bosych) liczba ogólna nie odpowiada sumie kategorii szczegó³owych.
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Liczebnoæ wspólnot klasztornych18
Klasztor
bernardyni
dominikanie
franciszkanie konwentualni
karmelici bosi
karmelici trzewiczkowi BC
karmelici trzewiczkowi KCh
reformaci
wszystkich zakonników
a
b

Ogó³em
57
54
25
22
36
5
27

Kap³ani
25
25
13
12
19
4

Klerycy
12
16b
6
3
9

Laicy
20a
13
6
3
7
1

22619

w tym 10 profesów i 10 nieprofesów
razem z nowicjuszami

Pod wzglêdem liczebnoci wspólnot na czo³o wysuwaj¹ siê bernardyni i dominikanie: odpowiednio 57 i 54 osoby. Trzecie miejsce zajmuj¹ karmelici trzewiczkowi u Bo¿ego Cia³a – 36 zakonników. Liczba zakonników w trzech kolejnych klasztorach waha siê w granicach 22-27 i dotyczy to karmelitów bosych,
franciszkanów konwentualnych i reformatów. Wreszcie najmniejsze by³o zgromadzenie klasztoru karmelitów trzewiczkowych pw. Krwi Chrystusa na ulicy
¯ydowskiej  piêciu zakonników. W tym ostatnim przypadku tak ma³a w porównaniu z innymi klasztorami liczba wi¹za³a siê z tym, ¿e zarówno tamtejszy koció³, jak i klasztor by³y niewielkich rozmiarów, a placówka nie by³a przeoratem,
lecz tzw. rezydencj¹, w dodatku zale¿n¹ od klasztoru Bo¿ego Cia³a.
W ka¿dym z klasztorów trzon wspólnoty stanowili kap³ani. Liczba braci laików (zwanych te¿ konwersami lub donatami) waha³a siê od jednego w rezydencji karmelitów trzewiczkowych do 20 u bernardynów, przy czym tutaj liczbê tê
tworzyli w po³owie profesi, a w po³owie nieprofesi, czyli adepci ¿ycia zakonnego, odbywaj¹cy wstêpne etapy formacji, najpewniej nowicjat, a mo¿e i jak¹ formê kandydatury. Obecnoæ kleryków zosta³a stwierdzona dla piêciu klasztorów
(nie by³o ich w rezydencji karmelitañskiej na ulicy ¯ydowskiej, a co do reformatów wizytator poda³ tylko ogóln¹ liczbê zakonników, nie dziel¹c jej na poszczeDane do tego zestawienia pochodz¹ z: AV 30, s. 278, 414, 415, 418, 815, 817, 1108.
Wed³ug ankiety nuncjusza Giuseppe Garampiego w 1772 r. w klasztorach mendykantów
w Poznaniu przebywa³o 187 zakonników, a zatem w okresie kilku lat dziel¹cych ankietê od wizytacji Rogaliñskiego liczba ta wzros³a o 39 osób, czyli o 20 proc. Interesuj¹ce jest porównanie liczby mendykanckich klasztorów i zakonników w Poznaniu i Krakowie w roku 1772. Podczas gdy
w Poznaniu w siedmiu klasztorach nale¿¹cych do szeciu zakonów przebywa³o 226 zakonników, w aglomeracji krakowskiej obecnych by³o osiem zakonów tej kategorii (oprócz obecnych
w Poznaniu równie¿ augustianie eremici i kapucyni), które posiada³y 11 klasztorów, a w nich 404
zakonników. Zakony mêskie w Polsce w 1772 roku, red. L. Bieñkowski, J. K³oczowski, Z. Su³owski, Lublin 1972, tab. 1, 6, 8, 18, 25, 39, 42, 45.
18

19
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gólne kategorie). Najwiêcej by³o ich u dominikanów – 16, ale liczba ta obejmuje
³¹cznie profesów i nowicjuszy. Dwunastu kleryków mieli w tym czasie poznañscy bernardyni, a odpowiednio dziewiêciu, szeciu i trzech kleryków by³o u karmelitów Bo¿ego Cia³a, franciszkanów konwentualnych i karmelitów bosych.
DOMY FORMACYJNE

Z informacjami o obecnoci nowicjuszy i kleryków koresponduj¹ dane o istnieniu w klasztorze nowicjatu i studium. Akta wizytacyjne mówi¹ o istnieniu
nowicjatu u bernardynów i karmelitów trzewiczkowych u Bo¿ego Cia³a, nie zaznaczaj¹ jednak, jaka by³a liczba nowicjuszy wród wymienionych tam kleryków20. Jedynie u bernardynów mo¿na przypuszczaæ, ¿e nowicjuszami by³o
owych 10 braci laików nieprofesów albo przynajmniej pewna czêæ tej liczby.
Z kolei u dominikanów musia³ istnieæ nowicjat, skoro przy liczbie kleryków podano, ¿e obejmuje ona tak¿e nowicjuszy, jednak mówi¹c o charakterze tego
klasztoru, wizytator nie zaznacza istnienia w nim nowicjatu21.
Przy czterech klasztorach akta wizytacji podaj¹, ¿e mieci siê w nich studium
filozoficzne i teologiczne (franciszkanie konwentualni i dominikanie) albo tylko
teologiczne (karmelici trzewiczkowi Bo¿ego Cia³a i bernardyni)22. Innego terminu
u¿yto w stosunku do konwentu karmelitów bosych, podaj¹c, ¿e nie ma w nim ¿adnego studium, a jedynie tirocinium zakonne23. Na czym ono polega³o, trudno jest
jednoznacznie powiedzieæ. Mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e dotyczy³o jakiego
etapu formacji przebywaj¹cych w klasztorze trzech kleryków. Byæ mo¿e byli to
zakonnicy, którzy ju¿ ukoñczyli w³aciwe studia, a obecnie odbywali pewn¹ formê
przygotowania praktycznego do dzia³alnoci kap³añskiej. Ponadto jedynie przy tym
klasztorze wizytator stwierdzi³, ¿e ojcowie czêsto zbieraj¹ siê na omawianie kazusów moralnych. By³a to forma ustawicznego doskonalenia siê w zakresie teologii
moralnej, co by³o podyktowane przepisami konstytucji zakonnych i wi¹za³o siê
z czêstym sprawowaniem sakramentu pokuty przez kap³anów tego zakonu24.
KLAUZURA

Wizytator zwraca³ równie¿ uwagê na istnienie i zachowywanie klauzury
klasztornej oraz na zasady wychodzenia z niej zakonników na zewn¹trz, przede
wszystkim do miasta. Uwagi na ten temat znalaz³y siê przy wszystkich klasztoAV 30, s. 415, 418.
AV 30, s. 817.
22
AV 30, s. 414, 415, 418, 817.
23
AV 30, s. 1108.
24
AV 30, s. 1108.
20

21
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rach z wyj¹tkiem franciszkanów konwentualnych i karmelitów trzewiczkowych
Bo¿ego Cia³a, gdzie z pewnoci¹ klauzura musia³a istnieæ, a jej zachowywanie
nie wzbudzi³o zastrze¿eñ wizytatora. O istnieniu klauzury napisano wprost przy
klasztorach reformatów, karmelitów trzewiczkowych na ulicy ¯ydowskiej i karmelitów bosych25. Prze³o¿onym bernardynów wizytator poleci³ usilne strze¿enie
klauzury, przez co nale¿y rozumieæ, ¿e maj¹ troszczyæ siê, aby w jej obrêb nie
wchodzili ludzie wieccy26. Z kolei u dominikanów zalecona zosta³a wiêksza troska o klauzurê, zw³aszcza przy dolnym kru¿ganku, do którego wchodz¹ osoby
wieckie obojga p³ci, by uczestniczyæ w procesjach i nabo¿eñstwach27. Inn¹ kwesti¹ zwi¹zan¹ z klauzur¹ by³o wychodzenie zakonników z klasztoru. Tu wizytator napomina³, by ka¿dy z nich, a zw³aszcza udaj¹cy siê do miasta na kwestê,
wychodzi³ i wraca³ nie osobno, ale zawsze w towarzystwie drugiego zakonnika
(socjusza). Takie napomnienie znalaz³o siê w aktach wizytacyjnych dotycz¹cych
bernardynów, dominikanów i karmelitów bosych28.
KOCIO£Y

Przechodz¹c do budowli kocielnych, wizytator zwróci³ uwagê na materia³,
z jakiego zosta³y wzniesione, wielkoæ i walory estetyczne, choæ nie przy wszystkich kocio³ach te elementy odnotowa³. Przy piêciu kocio³ach zaznaczono, ¿e
s¹ murowane, ale wiadomo sk¹din¹d, ¿e i dwa pozosta³e by³y zbudowane z ceg³y. Nie ró¿ni³y siê one w tym wzglêdzie od poznañskich kocio³ów parafialnych,
które równie¿ by³y murowane, z wyj¹tkiem kocio³a w. Rocha na £acinie. Przy
obu kocio³ach karmelitów trzewiczkowych znalaz³y siê jeszcze dodatkowe informacje dotycz¹ce okolicznoci ich powstania: koció³ Bo¿ego Cia³a wraz
z klasztorem by³ fundacj¹ W³adys³awa Jagie³³y, a koció³ek na ulicy ¯ydowskiej
powsta³ w wyniku przebudowy kamienicy zwanej widwiñsk¹29. W niektórych
przypadkach wizytator zwróci³ uwagê, ¿e koció³ by³ obszerny (franciszkanów
konwentualnych, bernardynów i dominikanów)30, okazale i piêknie ozdobiony
(reformatów, dominikanów)31, wytworny (franciszkanów konwentualnych, bernardynów)32, odznaczaj¹cy siê piêknym kszta³tem (karmelitów bosych)33. Dodatkowo dowiadujemy siê, ¿e przestrzeñ sakralna w koció³ku karmelitañskim na
AV 30, s. 279, 815, 1108.
AV 30, s. 419.
27
AV 30, s. 818.
28
AV 30, s. 419, 818, 1108.
29
AV 30, s. 415, 814.
30
AV 30, s. 414, 418, 817.
31
AV 30, s. 278, 817.
32
AV 30, s. 414, 418.
33
AV 30, s. 1108.
25

26
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¯ydowskiej obejmowa³a tak¿e jego doln¹ kondygnacjê, gdzie znajdowa³a siê
studnia, a mury by³y ozdobione malowid³ami34. Przy kociele dominikanów odnotowano istnienie dwóch kaplic, umieszczonych w dolnym i górnym kru¿ganku35. Kaplicê posiada³y równie¿ kocio³y franciszkanów konwentualnych i karmelitów u Bo¿ego Cia³a36.
W pobli¿u dwóch kocio³ów klasztornych istnia³y jeszcze inne miejsca kultu
nale¿¹ce do zakonników. Pierwszym by³ niewielki koció³ pw. Anny37, stoj¹cy
w bezporednim s¹siedztwie kocio³a i klasztoru bernardynów. W tej murowanej
wi¹tyni odbywa³y siê nabo¿eñstwa dla mieszczan narodowoci niemieckiej,
a kapelanem by³ jeden z kap³anów bernardyñskich38. Natomiast w ogrodzie klasztoru karmelitów bosych sta³a murowana kaplica pw. w. Eliasza z kilkoma po³¹czonymi z ni¹ pomieszczeniami; znaki widoczne na cianach wiadczy³y, ¿e by³a
konsekrowana. W czasach wizytacji zakonnicy odprawiali tam niekiedy mszê w.
z udzia³em wiernych, jednak bez upowa¿nienia ze strony konsystorza39. Z XVII-wiecznych zapisów kroniki klasztornej wynika, ¿e obiekt ten powsta³ jako eremitarz, w którym zakonnicy mogli odbywaæ swoje rekolekcje i inne æwiczenia
duchowne40.
ODPUSTY

Przedmiotem szczególnego zainteresowania wizytatora by³y odpusty i relikwie, co wynika³o st¹d, ¿e jedne i drugie powinny byæ nie tylko uzyskane we
w³aciwy sposób, ale ponadto nale¿a³o uzyskaæ ich dopuszczenie (admisjê) przez
lokaln¹ w³adzê kocieln¹, tzn. przez ordynariusza lub dzia³aj¹cy z jego ustanowienia urz¹d konsystorski. Zarówno odpusty, jak relikwie istnia³y w niemal
wszystkich albo przynajmniej w bardzo wielu wi¹tyniach wszelkiego typu (parafialnych, szpitalnych, oratoriach publicznych), jednak w kocio³ach zakonnych
wystêpowa³y w znacznej iloci. Mo¿liwoæ oddania czci relikwiom oraz uzyskania
odpustów z pewnoci¹ przyci¹ga³a do kocio³a licznych wiernych i powiêksza³a
splendor i znaczenie miejsca wiêtego. Na tym szczególnie zale¿a³o zakonnikom,
gdy¿ do uczêszczania do ich kocio³ów  w przeciwieñstwie do kocio³ów parafialnych  wierni nie mieli ¿adnego obowi¹zku.
AV 30, s. 814.
AV 30, s. 817.
36
AV 30, s. 414, 416.
37
Koció³ek w. Anny wybudowano w 1480 r. Jeszcze przed pierwsz¹ okupacj¹ prusk¹ zosta³
zamieniony na magazyn. Sp³on¹³ doszczêtnie w 1838 r., a pozosta³e mury rozebrano. A. Chadam,
Poznañ, s. 267-268; M. Motty, Przechadzki po miecie, Warszawa 1957, t. 2, s. 392-393.
38
AV 30, s. 419.
39
AV 30, s. 1109.
40
Eremitarz zbudowano w roku 1624 w ogrodzie zakupionym od Stanis³awa Czaplica. By³y
w nim dwie cele eremickie z ma³ymi oratoriami, a porodku nich kaplica w kszta³cie rotundy, nosz¹ca pierwotnie wezwanie maryjne. Kronika poznañskich Karmelitów Bosych, s. 22.
34

35
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W odpusty by³y wyposa¿one wszystkie omawiane tutaj kocio³y. U reformatów wizytator stwierdzi³ jedynie ich istnienie oraz ¿e s¹ one dopuszczone przez
w³adzê biskupi¹41. Franciszkanie konwentualni posiadali zarówno odpusty udzielone dla ¿ywych, jak i za zmar³ych. Te ostatnie by³y przy³¹czone a¿ do trzech
o³tarzy (altaria privilegiata), co jest zadziwiaj¹ce, gdy¿ na ogó³ tylko jeden o³tarz
w kociele bywa³ obdarzony takim przywilejem. Zakonnicy ci nie przedstawili
jednak ¿adnego dokumentu jego nadania ani dopuszczenia. T³umaczyli, ¿e dokumenty takie istniej¹, ale zosta³y zabrane przez prowincja³a do archiwum prowincji42. wi¹tynia karmelitañska pw. Bo¿ego Cia³a wyposa¿ona by³a w ró¿ne
odpusty, w tym udzielone dla bractwa. Brak by³o jednak dopuszczenia ich
w konsystorzu, co wizytator poleci³ zakonnikom uzupe³niæ43. Bernardyni mieli
odpusty o³tarza uprzywilejowanego za zmar³ych oraz odpusty udzielone dla ¿yj¹cych, ale nie byli w stanie okazaæ wizytatorowi ¿adnego przywileju odpustowego dopuszczonego w konsystorzu44. Karmelici trzewiczkowi z ulicy ¯ydowskiej posiadali dwa odpusty: jeden zupe³ny na dzieñ i ca³¹ oktawê wiêta w.
Bart³omieja Aposto³a, drugi wieczysty na poszczególne pi¹tki Wielkiego Postu.
Obu udzieli³ im papie¿ Pius VI w kwietniu 1780 r., a 23 czerwca tego¿ roku zosta³y dopuszczone przez konsystorz poznañski45. Koció³ dominikanów wyposa¿ony by³ w odpusty udzielone na wiêta zakonu oraz dla bractwa ró¿añcowego
(nie okazano dokumentu ich admisji), jak równie¿ w obfite odpusty dla bractwa zwanego centurie (dla tych odpustów zakonnicy przed³o¿yli dokument dopuszczenia)46. Wreszcie w kociele karmelitów bosych mo¿na by³o dost¹piæ odpustów, uczestnicz¹c w mszach w. wotywnych o Najwiêtszej Maryi Pannie,
natomiast odpusty za zmar³ych udzielone zosta³y na oktawê wspomnienia wiernych zmar³ych (Dzieñ Zaduszny). Karmelici bosi okazali wizytatorowi wszystkie stosowne dokumenty oraz ich admisjê w konsystorzu poznañskim47.
Podsumowuj¹c, nale¿y zaznaczyæ, ¿e w trzech kocio³ach zakonnicy okazali
wszystkie potrzebne dokumenty zwi¹zane z odpustami (reformaci, karmelici trzewiczkowi z rezydencji przy ulicy ¯ydowskiej i karmelici bosi), w jednym posiadali je tylko dla czêci odpustów (dominikanie), a w trzech pozosta³ych (franciszkanie konwentualni, karmelici trzewiczkowi od Bo¿ego Cia³a i bernardyni)
nie okazali ¿adnych dokumentów, które zawiera³yby admisjê konsystorsk¹, choæ
pierwsi z nich zapewniali, ¿e dokumentacja istnieje, tyle ¿e zosta³a zabrana przez
prowincja³a.
AV 30, s. 278.
AV 30, s. 415.
43
AV 30, s. 417-418.
44
AV 30, s. 419.
45
AV 30, s. 814-815.
46
AV 30, s. 817.
47
AV 30, s. 1108.
41

42
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Czy w aktach wizytacyjnych odnotowano wszystkie odpusty, jakie w tych
kocio³ach istnia³y? Wydaje siê, ¿e musia³o ich byæ znacznie wiêcej, by wymieniæ choæby odpusty na wiêto patronalne kocio³a, rocznicê jego powiêcenia,
liturgiczne obchody wiêtych zakonu, odpusty za zmar³ych (o³tarz uprzywilejowany znajdowa³ siê w bardzo wielu kocio³ach parafialnych, niekiedy nawet
w ma³ych parafiach wiejskich, wiêc trudno przypuszczaæ, by nie by³o ich w zazwyczaj wielkich i okaza³ych poznañskich kocio³ach zakonnych), ponadto odpusty, jakimi cieszy³y siê poszczególne bractwa, a te istnia³y (jedno lub wiêcej) przy
niemal wszystkich omawianych tu kocio³ach. Istnienie tych odpustów by³o dla
zakonników oczywiste, korzystano z nich od dawna, zazwyczaj od samej fundacji
klasztoru i kocio³a. Przywileje odpustowe mog³y dawno zagin¹æ w po¿arach, powodziach czy w czasie wojen. Ponadto niektóre odpusty prze³o¿eni generalni uzyskiwali u Stolicy Apostolskiej dla ca³ego zakonu, a w takich przypadkach nie wystawiano dokumentów dla ka¿dego kocio³a z osobna. Byæ mo¿e, ¿e tak udzielone
odpusty nie wymaga³y admisji ze strony w³adzy diecezjalnej.
RELIKWIE

Du¿o uwagi powiêci³ wizytator relikwiom, najpierw dlatego, ¿e by³o ich
w kocio³ach du¿o, a po wtóre przepisy kocielne stawia³y szereg warunków,
które powinny byæ spe³nione, aby relikwie mog³y byæ wystawione w kociele do
czci publicznej. Ka¿da z relikwii powinna byæ opatrzona nienaruszon¹ pieczêci¹
w³adzy kocielnej i mieæ dokument stwierdzaj¹cy autentycznoæ (tzw. autentyk)
oraz kolejny dokument potwierdzaj¹cy prawdziwoæ i dopuszczaj¹cy do kultu,
a wydany przez miejscowy konsystorz generalny.
Z akt wizytacji dowiadujemy siê, ¿e relikwie posiada³y wszystkie poznañskie kocio³y mendykantów. O relikwiach znajduj¹cych siê w kociele reformatów na ródce zapisano, ¿e jedne posiadaj¹ dokumenty autentycznoci i zosta³y
dopuszczone w konsystorzu, inne, zw³aszcza umieszczone w relikwiarzach przy
wielkim o³tarzu, dokumentów takich nie posiadaj¹, a trzecia wymieniona grupa
to relikwie posiadaj¹ce dopuszczenie wystawione w diecezji krakowskiej, co
wizytator uzna³ za niewystarczaj¹ce i poleci³ przedstawiæ je w konsystorzu poznañskim celem dokonania ich rozpoznania i orzeczenia, czy s¹ autentyczne48.
Znacznie wiêcej dowiadujemy siê o relikwiach, które wizytator zasta³ w kociele
franciszkanów konwentualnych. Tutaj znajdowa³y siê ca³e koci w. Teodora
Mêczennika, umieszczone w kaplicy powiêconej temu wiêtemu49, a tak¿e liczAV 30, s. 278-279.
Kaplica zosta³a wybudowana w latach 1757-1758 staraniem o. Ludwika Miske dla umieszczenia w niej sprowadzonych nieco wczeniej relikwii w. Teodora. T. Jank, Franciszkañski konwent i koció³ w. Antoniego na Wzgórzu Przemys³a w Poznaniu, [w:] Franciszkanie konwentualni
48

49
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ne inne relikwie przechowywane w ró¿nych relikwiarzach oraz w stopniach schodów wystawionych we wspomnianej kaplicy, co wzbudzi³o wielkie zdziwienie
wizytatora. Wród umiejscowionych w taki sposób relikwii by³y cz¹stki drzewa
Krzy¿a wiêtego. Niektóre relikwie mia³y pieczêcie naruszone, inne by³y ich
zupe³nie pozbawione. Franciszkanie nie przedstawili wizytatorowi ¿adnych dokumentów autentycznoci oraz admisji w konsystorzu, t³umacz¹c, ¿e wszystkie
zabra³ prowincja³ i z³o¿y³ w archiwum prowincji. Otrzymali zatem polecenie, by
odzyskali te dokumenty i przechowywali je na miejscu oraz uzyskali admisjê,
a relikwii niezatwierdzonych nie wystawiali do kultu publicznego50. Karmelici
trzewiczkowi z konwentu Bo¿ego Cia³a mieli relikwie w pacyfikale i w o³tarzach,
w tym m.in. znacznych rozmiarów kawa³ki drewna ze sto³u, na którym rzekomo
¯ydzi przebijali cudowne Hostie wykradzione z kocio³a dominikanów (o historii i kulcie tych Hostii bêdzie mowa poni¿ej). Poniewa¿ nie by³o ani pieczêci na
relikwiach, ani dokumentów stwierdzaj¹cych ich autentycznoæ, wizytator odes³a³ zakonników do konsystorza51. Bogaty w relikwie by³ tak¿e koció³ bernardynów. By³y one ró¿ne i znaczne, umieszczone w dwóch relikwiarzach i w dwóch
nieco wiêkszych skrzynkach w kszta³cie trumien, niektóre znajdowa³y siê w wielkim o³tarzu. Ponadto w o³tarzu Najwiêtszej Maryi Panny ustawiona by³a trumna zawieraj¹ca koci ca³ego cia³a w. Adriana Mêczennika. ¯adna z tych relikwii
nie posiada³a pieczêci i autentyków. Ponadto we wspomnianej trumnie z relikwiami w. Adriana przechowywane by³y dwie drewniane kapsu³ki, a w nich ró¿ne
relikwie przywiezione z Rzymu, które mia³y dokumenty, ale dotychczas nie postarano siê o ich admisjê. St¹d polecenie wizytatora, by ten brak uzupe³niæ52. Stosunkowo od niedawna istniej¹cy koció³ek karmelitów na ulicy ¯ydowskiej
posiada³ jedynie cz¹stkê drzewa Krzy¿a wiêtego. By³a ona umieszczona
w srebrnej puszce i opatrzona nienaruszon¹ pieczêci¹, mia³a dokument wystawiony 12 marca 1733 r. przez nuncjusza apostolskiego w Królestwie Polskim, Camilla Paolucciego, a tak¿e admisjê konsystorza poznañskiego z 26 lutego 1753 r.53
Koció³ dominikanów jako istniej¹cy od ponad 500 lat posiada³ liczne relikwie.
By³a tu znacznych rozmiarów cz¹stka Krzy¿a wiêtego, relikwia w. Wincentego Ferreriusza, czaszka jednej z towarzyszek w. Urszuli oraz wystawione
w skrzynkach za szk³em na o³tarzu w. Tomasza z Akwinu liczne ¿ebra w. M³odzianków Mêczenników. ¯adne z tych relikwii nie posiada³y pieczêci i autentyków ani dokumentów dopuszczenia. Zakonnicy przed³o¿yli jedynie ksiêgê klasztorn¹ z wpisem dotycz¹cym prawdziwoci relikwii Krzy¿a wiêtego i wyjanili
i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku. Katalog wystawy, red. T. Janiak, D. Stryniak,
Gniezno 2006, s. 178.
50
AV 30, s. 414-415.
51
AV 30, s. 417.
52
AV 30, s. 418-419.
53
AV 30, s. 814.
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wizytatorowi, ¿e autentyki wszystkich relikwii uleg³y zniszczeniu podczas powodzi54. U karmelitów bosych wizytator zasta³ relikwie za szk³em, umiejscowione
po bokach wielkiego o³tarza. Wprawdzie nie by³o na nich pieczêci, ale zakonnicy dysponowali dokumentami ich urzêdowego uznania i dopuszczenia w konsystorzu poznañskim. Inne relikwie by³y umieszczone w ró¿nych srebrnych relikwiarzach. Te z kolei posiada³y pieczêcie, ale brakowa³o autentyków, st¹d
wizytator poleci³ zwróciæ siê do konsystorza o ich urzêdowe uznanie, aby tym
bezpieczniej mog³y byæ wystawione do czci publicznej55.
Widaæ zatem, ¿e relikwie by³y liczne i ró¿norodne. O cz¹stkach drzewa Krzy¿a wiêtego jest mowa u franciszkanów konwentualnych, dominikanów i karmelitów trzewiczkowych na ulicy ¯ydowskiej. Zwraca te¿ uwagê istnienie koci
ca³ego cia³a w. Teodora u franciszkanów konwentualnych i w. Adriana w kociele bernardynów56. Szczególne nabo¿eñstwo ku czci relikwii by³o praktykowane przez wiernych w kaplicy kocio³a franciszkanów konwentualnych, którzy
postarali siê nawet o druk specjalnej ksi¹¿eczki z modlitwami ku czci poszczególnych wiêtych cz¹stek. Na ogó³ jednak brakowa³o pieczêci na relikwiach,
autentyków oraz dokumentów admisji. Wszystkie te elementy warunkuj¹ce wystawienie relikwii do kultu publicznego spe³nione by³y jedynie w oratorium karmelitów trzewiczkowych. St¹d te¿ w aktach wizytacji nieustannie powtarza siê
polecenie, aby istniej¹ce braki uzupe³niæ.
BRACTWA I INNE KORPORACJE RELIGIJNE

Akta wizytacyjne przynosz¹ pewn¹ iloæ informacji na temat bractw religijnych. W okresie potrydenckim prze¿ywa³y one nowy etap rozwoju57 i istnia³y
w wielu kocio³ach ró¿nego typu, przede wszystkim jednak w kocio³ach parafialnych i zakonnych. W Poznaniu dzia³a³y przy wiêkszoci kocio³ów parafialnych (nie by³o ich jedynie w parafii w. Jana Jerozolimskiego i w parafii w.
Rocha).
Akta wizytacji Rogaliñskiego odnotowuj¹, ¿e bractwa by³y zaprowadzone przy
piêciu kocio³ach klasztornych mendykantów oraz przy kociele w. Anny, pozostaj¹cym pod zarz¹dem bernardynów. I tak przy kociele franciszkanów konwentualnych istnia³o bractwo w. Antoniego, który by³ równoczenie patronem wi¹tyni. Wizytatorowi przedstawiono dokument erekcji bractwa wraz z admisj¹
AV 30, s. 817-818.
AV 30, s. 1108.
56
Relikwie tego rodzaju, podobnie jak cz¹stki z drzewa Krzy¿a wiêtego, by³y otaczane szczególn¹ czci¹; zaliczano je do kategorii reliquiae insignes. H. Kossowski, Relikwie, [w:] Encyklopedia kocielna, wyd. M. Nowodworski, t. 23, Warszawa 1899, s. 283.
57
Por. J. Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 204, s. 6.
54
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udzielon¹ przez konsystorz58. O kociele karmelitów trzewiczkowych pw. Bo¿ego
Cia³a akta informuj¹, ¿e znajduj¹ siê w nim trzy bractwa, ale z nazwy wymienione
jest jedynie bractwo Najwiêtszego Sakramentu, co do którego stwierdzono brak
dopuszczenia przez konsystorz59. Gdy chodzi o dwa pozosta³e, które nie zosta³y
nazwane, mo¿na z pewnoci¹ przyj¹æ, ¿e jednym by³o bractwo szkaplerzne, cile
zwi¹zane z zakonem karmelitañskim. Równie¿ bernardyni prowadzili trzy bractwa60: jedno  Pocieszenia Najwiêtszej Maryi Panny  we w³asnym kociele klasztornym, a dwa – Trójcy wiêtej i w. Anny  przy pobliskim koció³ku w. Anny,
gdzie na nabo¿eñstwa przychodzili katolicy niemieccy. Bractwo w. Anny by³o
konfraterni¹ zwi¹zan¹ z zakonem bernardynów, istniej¹c¹ przy wielu ich kocio³ach i zak³adan¹ przy innych wi¹tyniach za zezwoleniem tego zakonu61. W aktach
zaznaczono, ¿e bractwo Pocieszenia NMP i bractwo Trójcy wiêtej przedstawi³o
przywilej erekcyjny i admisjê, natomiast odpusty posiadane przez konfraterniê w.
Anny dot¹d nie zosta³y dopuszczone przez poznañski konsystorz62. U dominikanów istnia³o w³aciwe temu zakonowi bractwo ró¿añcowe, wyposa¿one w liczne
odpusty, o których dopuszczenie zakonnicy jednak dot¹d nie zwrócili siê do w³adzy diecezjalnej63. Wreszcie przy kociele karmelitów bosych prowadzone by³o
bractwo w. Józefa64, który by³ zarazem patronem tej wi¹tyni. Konfraternia zrzesza³a wiernych obojga p³ci i by³a niejako w³asnym bractwem tego zakonu. Poznañscy karmelici bosi nie okazali w czasie wizytacji ¿adnego przywileju erekcyjnego
ani admisji konsystorskiej, t³umacz¹c wizytatorowi, ¿e to bractwo jest cile z³¹czone z zakonem i zostaje niejako przyjête w diecezji wraz z zezwoleniem udzielonym zakonnikom na dokonanie fundacji klasztoru65.
¯adnego bractwa nie wymieniono przy oratorium karmelitów trzewiczkowych pw. Krwi Chrystusa, a przy kociele reformatów stwierdzono wprost, ¿e
nie ma tam ¿adnej konfraterni65a. Niemniej jednak w³anie przy kociele reforAV 30, s. 415.
AV 30, s. 417.
60
Ojciec Salezy Tomczak podaje, ¿e przy kociele bernardynów istnia³ trzeci zakon w. Franciszka oraz siedem bractw: w. Anny, Paska w. Franciszka, w. Trójcy, Domku Loretañskiego,
w. Barbary, Niepokalanego Poczêcia i Zwiastowania NMP. S. B. Tomczak, Wstêp, [w:] Kroniki
Bernardynów poznañskich, s. XVIII.
61
J. Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej, s. 105-106.
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AV 30, s. 419.
63
AV 30, s. 817.
64
Bractwo w. Józefa przy klasztorze karmelitów bosych w Poznaniu zaprowadzono 11 sierpnia 1669. B. J. Wanat, Kult w. Józefa Oblubieñca Najwiêtszej Maryi Panny u Karmelitów Bosych
w Poznaniu, Poznañ 2008, s. 102.
65
AV 30, s. 1108.
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W zakonie reformatów obowi¹zywa³ zakaz zak³adania i prowadzenia bractw przy kocio³ach klasztornych, motywowany lubem ubóstwa. Por. J. Flaga, Arcybractwo Ró¿añcowe przy kociele Franciszkanów-Reformatów we W³oc³awku, [w:] Non cesso gratias agere Deo et hominibus.
Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Z³otego Jubileuszu Ka58
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matów zaznaczono, ¿e zakonnicy prowadz¹ wspólnotê III regu³y w. Franciszka, czyli tercjarzy, na co zakon posiada zezwolenie papie¿y66. Jest to jedyna
wzmianka o istnieniu tercjarstwa przy kocio³ach poznañskich mendykantów.
Ponadto interesuj¹c¹ informacjê zapisano przy kociele dominikanów, stwierdzaj¹c, ¿e istniej¹ tam centurie, nazwane wprost bractwem, choæ ich charakter odbiega³ od innych bractw religijnych. Centurie u dominikanów by³y erygowane
przez Stolicê Apostolsk¹, cieszy³y siê licznymi odpustami i posiada³y dopuszczenie konsystorza. Przystêpuj¹cy do centurii zobowi¹zywa³ siê do z³o¿enia do
wspólnej skrzynki sumy 170 florenów, w zamian za co po mierci odprawiano
za niego 100 mszy wiêtych (st¹d nazwa tego zwi¹zku pobo¿nego) oraz op³acano u¿yte do pogrzebu wiece i sprzêty67.
Przedstawione informacje nie podaj¹ ¿adnych szczegó³ów na temat dzia³alnoci bractw, ich ustroju czy liczebnoci, niemniej jednak uzyskujemy ogólny
obraz tej dziedziny ¿ycia kocielnego. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e bractwa by³y stosunkowo liczne i stanowi³y bogat¹ ofertê dla wiernych w zakresie ich ¿ycia duchowego, a z pewnoci¹ tak¿e zaanga¿owania siê w dzie³a charytatywne, prowadzone
przez tego rodzaju wspólnoty. Obraz ten zostaje ubogacony o wzmianki dotycz¹ce tercjarstwa reformackiego oraz centurii dominikañskich.
NABO¯EÑSTWA SZCZEGÓLNE

Niema³o miejsca w aktach wizytacji Rogaliñskiego zajmuj¹ ró¿ne i stosunkowo liczne nabo¿eñstwa krzewione w kocio³ach mendykantów w Poznaniu,
zwi¹zane z okrelonymi wizerunkami lub innymi przedmiotami kultu. Nie ma tej
problematyki jedynie w relacji wizytacyjnej dotycz¹cej kocio³a reformatów 68.
Ten fragment opisu czynnoci wizytatora w przypadku kocio³a reformackiego
jest w ogóle bardzo zwiêz³y i pod tym wzglêdem odbiega od relacji na temat
innych mendykanckich kocio³ów w aglomeracji poznañskiej. Byæ mo¿e jednak
brak istnienia jakiego szczególnego nabo¿eñstwa wynika³ z pewnej surowoci
sposobu ¿ycia reformatów, co znajdowa³o wyraz równie¿ w wewnêtrznym wystroju ich wi¹tyñ.
Najwiêcej uwagi powiêci³ wizytator kultowi cudownych trzech Hostii, istniej¹cemu w obu wi¹tyniach karmelitów trzewiczkowych. Wed³ug bardzo ¿ywej jeszcze wówczas tradycji  dzi czêsto uznawanej za legendê  mia³y byæ
one wykradzione z kocio³a dominikanów, sprzedane ¯ydom, przez nich zniewa¿one i porzucone, a nastêpnie w nadzwyczajny sposób ukazaæ siê na podmiejp³añstwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, red. W.M. Michalczyk, C.M. Paczkowski,
Kraków-Warszawa 2013, s. 486.
66
AV 30, s. 278.
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skich b³oniach69. Nastêpstwem tych wydarzeñ by³o ufundowanie przez W³adys³awa Jagie³³ê kocio³a pw. Bo¿ego Cia³a i powierzenie pieczy nad t¹ wi¹tyni¹
karmelitom trzewiczkowym, sprowadzonym w tym celu do Poznania70. Owe cudowne Hostie, przechowywane w monstrancji w kociele Bo¿ego Cia³a
i otaczane nieprzerwanym kultem przez wiernych, sta³y siê przyczyn¹, dla której
wizytator podj¹³ próbê oceny istniej¹cego w tym wzglêdzie stanu rzeczy. Dochodzenie wizytacyjne dzieli siê wyranie na dwa etapy, z których pierwszy mia³
miejsce w kociele Bo¿ego Cia³a, podczas datowanej na 10 padziernika 1779 r.
wizytacji parafii w. Marcina71, na terenie której ten konwent karmelitów siê znajdowa³. Wizytator rozpatrywa³ dwie kwestie: czy historia o trzech cudownych
Hostiach jest prawdziwa i czy przechowywane w monstrancji wiête Partyku³y
s¹ tymi sami, które jakoby by³y wykradzione i zniewa¿one w 1399 r.
Historiê trzech Hostii powiadcza³ napis na marmurowej tablicy wmurowanej w cianê kaplicy kocio³a Bo¿ego Cia³a oraz freski w kaplicy ilustruj¹ce tê
historiê. Równoczenie wizytator zaznaczy³, ¿e wród dokumentów przechowywanych w klasztorze nie ma ¿adnego, który zawiera³by opis cudu, i przytoczy³
panuj¹ce wród zakonników przekonanie, ¿e wiadectwo tego rodzaju mog³o
zgin¹æ w po¿arze lub w wyniku kradzie¿y, a relacja zapisana swego czasu
w aktach urzêdowych zosta³a najpewniej z nich usuniêta z zawici ludzi wystêpnych72. Rogaliñski uzna³, ¿e za prawdziwoci¹ historii przemawiaj¹ relacje historyków, sporód których wymieni³ D³ugosza73, Kromera74, Miechowitê75, jezuitê Jana Kwiatkiewicza76, dominikanina Felicjana Nowowiejskiego77, jak równie¿
wydany drukiem opis historii trzech Hostii autorstwa Tomasza Tretera, kanonika
warmiñskiego i sekretarza kardyna³a Hozjusza78. Rogaliñski stwierdzi³ dalej
w swoim wywodzie, ¿e nawet gdyby nie by³o tych wiadectw pisanych, za dowód prawdziwoci wydarzeñ zwi¹zanych z cudem trzech Hostii uznaæ trzeba istnienie samego kocio³a Bo¿ego Cia³a, fundowanego przez króla Jagie³³ê, oraz ka69
Zob. T. M. Trajdos, U zarania karmelitów w Polsce, Warszawa 1993, s. 152-168; ten¿e,
Legenda Bo¿ego Cia³a u poznañskich karmelitów i dzia³alnoæ kultowa klasztoru w I po³. XV w.,
KMP, 1992, nr 3-4, s. 27-44.
70
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Ioannis Dlugossi, Annales seu Cronicae inclyti Regni Poloniae, ksiêga 10.
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Martini Cromeri, De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX, ksiêga 16.
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Mathie de Miechov, Chronica Polonorum.
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J. Kwiatkiewicz, Roczne dzieie koscielne od roku Panskiego 1198 az do lat naszych, Kalisz
1695.
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F. Nowowiejski, Phoenix decoris et ornamenti Provinciae Poloniae S. Ordinis Praedicatorum D. Hiacinthus Odrovonsius redivivus in magnanimis viris, sanctitate vitae scientia et eruditione, Posnaniae 1752.
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T. Treter, Sacratissimi Corporis Christi historia et miracula quae in Ecclesia Posnaniensi
Ordinis S. Mariae Carmelitarum diuina bonitas operatur, Brunsbergae 1609.
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plicy przy ulicy ¯ydowskiej wraz z ilustruj¹cymi historiê malowid³ami, a tak¿e
sam¹ nieprzerwan¹ tradycjê, istniej¹c¹ ju¿ przez blisko cztery wieki79. Tak wiêc,
jakkolwiek Rogaliñski stwierdzi³ brak najwa¿niejszego wiadectwa w postaci
jakiego wiarygodnego dokumentu wspó³czesnego tamtym wydarzeniom, to jednak zasadniczo nie podwa¿y³ prawdziwoci tych wydarzeñ.
Powa¿ne w¹tpliwoci natomiast wzbudzi³o w nim twierdzenie, ¿e przechowywane w kociele Bo¿ego Cia³a Hostie s¹ tymi samymi, które mia³y byæ przedmiotem cudownego wydarzenia z koñca XIV w. Uzna³ za niemo¿liwe, aby postacie eucharystyczne mog³y przetrwaæ przez cztery wieki, chyba ¿e nast¹pi³by
kolejny cud. Karmelici pokazali mianowicie monstrancjê80, w której wizytator
zauwa¿y³ za szk³em trzy partyku³y Hostii, ale nie okr¹g³e, lecz kszta³tu nieregularnego, podstarza³e, jakby przyklejone do bia³ego p³ótna. Wyjanili przy tym,
¿e przed wielu laty pewien zakonnik pe³ni¹cy funkcjê zakrystiana wielokrotnie
wymienia³ owe kawa³ki p³ótna i rozdawa³ je wiernym jako relikwie, co nastêpnie
zosta³o surowo zakazane przez prze³o¿onych zakonnych, a sama monstrancja
z ich polecenia tak mocno zamkniêta, by nie mo¿na jej by³o otworzyæ bez u¿ycia
wielkiej si³y. W relacji wizytacyjnej dodano jeszcze, ¿e aby kult uwielbienia mia³
pewniejsz¹ podstawê, podczas wystawienia owej monstrancji wk³adano do ni¿szej jej czêci dwie ma³e Hostie wie¿o konsekrowane. Widaæ st¹d, ¿e i sami
zakonnicy mieli pewne w¹tpliwoci co do autentycznoci owych trzech starych
Partyku³. Wizytator zapowiedzia³, ¿e wraz z prowincja³em karmelitów, którego
przyjazd wkrótce by³ spodziewany, spróbuje otworzyæ monstrancjê i zbadaæ jej
zawartoæ, a nastêpnie zamkn¹æ j¹ i opatrzyæ w³asn¹ pieczêci¹81.
Druga czêæ wizytacji u karmelitów trzewiczkowych odby³a siê w ich rezydencji przy ulicy ¯ydowskiej, po³o¿onej na obszarze parafii w. Marii Magdaleny w murach miasta. Nie wiadomo, kiedy dok³adnie wizytator przyby³ do rezydencji karmelitów i przeprowadzi³ tam czynnoci wizytacyjne; protokó³ dotycz¹cy
ca³ej parafii farnej nosi datê 16 stycznia 1780 r.82 I tym razem wizytator zajmowa³
siê spraw¹ kultu trzech Hostii, gdy¿ geneza fundacji koció³ka karmelitañskiego
pw. Krwi Chrystusa by³a z nim cile powi¹zana. Zapisa³ mianowicie, ¿e wi¹tynia
ta powsta³a w wyniku adaptacji dawnej kamienicy widwów, w której owe skradzione Hostie by³y rzekomo przek³uwane, a nastêpnie wrzucone do studni w piwnicy tego domu. W aktach wizytacji zanotowano tak¿e, ¿e w 1620 r. natrafiono na
zamurowany w filarze piwnicy stó³, na którym niegdy dokona³o siê bezczeszczenie wykradzionych Hostii, przeniesiony 30 sierpnia tego¿ roku do kocio³a Bo¿ego Cia³a w uroczystej procesji pod przewodnictwem biskupa Jana Tracha GniñAV 30, s. 416.
Na temat monstrancji zob. Z. Kurzawa, Monstrancje  relikwiarze w kociele Bo¿ego Cia³a
w Poznaniu, KMP, 1992, nr 3-4, s. 169-189.
81
AV 30, s. 416-417.
82
AV 30, s. 495.
79
80

POZNAÑSKIE KOCIO£Y MENDYKANTÓW W AKTACH WIZYTACJI ROGALIÑSKIEGO

159

skiego, sufragana poznañskiego. Opis tej procesji zosta³ oblatowany do akt radzieckich miasta Poznania. Na zakup kamienicy widwiñskiej przez karmelitów trzewiczkowych i przekszta³cenie jej na oratorium zezwoli³ król Jan Kazimierz, o czym
wiadczy dokument wydany w Warszawie 21 marca 1668 r.83
W dalszym ci¹gu badania historii trzech Hostii wizytator zapozna³ siê z kilkoma dokumentami przed³o¿onymi teraz przez karmelitów. Pierwszym by³ dyplom
pergaminowy wystawiony przez W³adys³awa Jagie³³ê w Krakowie w sobotê przed
niedziel¹ Oculi 1406 r., eryguj¹cy koció³ Bo¿ego Cia³a w Poznaniu. Zawiera³
on sformu³owanie, ¿e koció³ zosta³ wzniesiony „w miejscu, gdzie uznaje siê, ¿e
samo Cia³o Pañskie cudownie niegdy zosta³o znalezione. Drugi dokument, wystawiony przez Jagie³³ê w Poznaniu nazajutrz po wiêcie Aposto³ów Piotra i Paw³a 1428 r., okrela³ miejsce fundowania klasztoru Bo¿ego Cia³a jako ozdobione
przez Bosk¹ ³askawoæ wielkimi znakami cudów. Ponadto wizytator zapozna³ siê
ze wspomnianym przywilejem Jana Kazimierza z 1668 r. oraz oblatowanym w aktach radzieckich poznañskich opisem procesji z 1620 r. wraz z do³¹czonym do niego wyci¹giem z akt kcyñskich, zawieraj¹cym historiê trzech Hostii z 1399 r. W tym
ostatnim przypadku, czyli w odniesieniu do wyci¹gu z akt kcyñskich, wizytator
wyrazi³ zastrze¿enia co do jego autentycznoci, poniewa¿ nie podano ani jego daty,
ani z jakich akt pochodzi (miejskich czy grodzkich)84.
Ponownie zaj¹³ siê wizytator tak¿e monstrancj¹ z trzema Hostiami. W jego
obecnoci zosta³a ona otwarta, a Partyku³y wyjêto. By³y ma³e, bardzo stare, nieregularnego kszta³tu, po³o¿one na kawa³ku p³ótna. Rogaliñski, pozostawiaj¹c je
pobo¿nej wierze ludzi, kaza³ je ponownie umieciæ w ostensorium i opatrzy³
pieczêci¹. Równoczenie zakaza³ praktykowanego dotychczas zwyczaju, który
polega³ na k³adzeniu tej monstrancji na g³owach wiernych, a szczególnie nowo¿eñców85. W ten sposób zakoñczy³o siê badanie dokonane przez wizytatora.
Z protoko³u wizytacyjnego widaæ, ¿e sumiennie stara³ siê poznaæ prawdê na temat okolicznoci powstania i trwania kultu trzech Hostii. Zapozna³ siê z istniej¹cymi dokumentami i relacjami, wzi¹³ pod uwagê teksty historyków oraz ci¹g³oæ
tego nabo¿eñstwa od prze³omu XIV i XV w. Prawdziwoci wypadków z 1399 r.
nie odrzuci³, choæ wysun¹³ zastrze¿enia co do wiarygodnoci ich opisu, zawartego w wyci¹gu z akt kcyñskich. Pomimo wyra¿onej pocz¹tkowo w¹tpliwoci, czy
przechowywane w monstrancji trzy Partyku³y pochodz¹ z czasu domniemanego
cudu, ostatecznie pozostawi³ je w dotychczasowym stanie i pozwoli³ na wystawianie do publicznego kultu.
W kociele Bo¿ego Cia³a znajdowa³y siê dwa obrazy, które cieszy³y siê
szczególn¹ czci¹ wiernych: Najwiêtszej Maryi Panny Czêstochowskiej oraz w.
AV 30, s. 814-816.
AV 30, s. 815-816.
85
AV 30, s. 816-817.
83
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Andrzeja Corsiniego86. Oba by³y umieszczone w o³tarzach bocznej kaplicy tego
kocio³a. Jakkolwiek lud uwa¿a³ je za s³yn¹ce ³askami, nie zosta³o to potwierdzone przez jaki dekret w³adzy kocielnej87. Z kolei w piwnicy koció³ka Krwi
Chrystusa istnia³a wspomniana wy¿ej studnia, do której – jak wierzono – by³y
wrzucone sprofanowane Hostie. Woda z tej studni w przekonaniu ludu mia³a moc
uzdrawiaj¹c¹ w ró¿nych chorobach, jednak i to nie by³o potwierdzone ¿adnym
dokumentem w³adzy kocielnej88.
W kociele bernardynów odnotowano istnienie w jednym z o³tarzy wizerunku Chrystusa Ukrzy¿owanego, otoczonego szczególnym kultem89. Z Krzy¿em
tym wi¹za³a siê pewna osobliwoæ, ¿e mianowicie na g³owie Chrystusa przyklejone by³y ludzkie w³osy, a proci ludzie byli przekonani, ¿e w³osy te wyrastaj¹
z rzeby. Aby wykorzeniæ to b³êdne mniemanie, wizytator poleci³ oderwaæ ow¹
perukê i spaliæ90.
U franciszkanów konwentualnych szczególnie czczony by³ obraz Najwiêtszej Maryi Panny91. Z powodu licznych ³ask, jakie przy nim odbierali wierni,
kocielna komisja teologów oddelegowana przez biskupa dwukrotnie bada³a ich
prawdziwoæ, a na podstawie pozytywnej opinii wydanej przez teologów biskup
poznañski Stefan Wierzbowski dekretem wydanym w Warszawie 19 kwietnia
1679 r. og³osi³ wizerunek jako cudowny92. Inna forma nabo¿eñstwa wi¹za³a siê
w tym kociele ze schodami zbudowanymi w bocznej kaplicy w. Teodora. Jak
ju¿ wy¿ej wspomniano, w poszczególnych stopniach tych schodów umieszczone
by³y relikwie Krzy¿a wiêtego i ró¿nych wiêtych. Wierni przebywali te schody
na klêczkach i przy poszczególnych relikwiach odmawiali modlitwy, pos³uguj¹c
siê specjaln¹ ksi¹¿eczk¹ wydan¹ przez franciszkanów drukiem93.
¯adnego wizerunku, który stosownym dokumentem biskupa by³by uznany
za s³yn¹cy ³askami albo cudami, wizytator nie zasta³ w kociele dominikanów94.
86
Andrzej Corsini (zwany w Polsce Andrzejem Korsynem), ur. ok. 1318, zm. 1374; karmelita, biskup Fiesole 1349; kanonizowany 1629. W pierwszej po³owie XVIII w. uwa¿any za jednego
z patronów Poznania, chroni¹cych mieszkañców miasta przed zaraz¹. S. Possanzini, Andrea Corsini, [w:] Dizionario Carmelitano, diretto da E. Boaga, L. Borriello, Roma 2008, s. 27; Roch, Korsyn, Nepomucen i Benon – zapomniani patronowie miasta Poznania, wyd. i oprac. J. Wiesio³owski, KMP, 1994, nr 3-4, s. 106.
87
AV 30, s. 417.
88
AV 30, s. 814.
89
Dla o³tarza z czczonym od dawna Krzy¿em Grzegorz XIII w 1584 udzieli³ przywileju odpustowego. A. Chadam, Poznañ, s. 269.
90
AV 30, s. 419.
91
Obraz Matki Bo¿ej w Cudy Wielmo¿nej, o wymiarach 22 × 30 cm, jest kopi¹ cudownego
obrazu z kocio³a na Zdzie¿u w Borku Wielkopolskim, nabyt¹ przez br. Tomasza Dybowskiego od
Marcina Malarczyka. T. Jank, Franciszkañski konwent i koció³ w. Antoniego, s. 176.
92
AV 30, s. 414.
93
Tam¿e.
94
AV 30, s. 818.

POZNAÑSKIE KOCIO£Y MENDYKANTÓW W AKTACH WIZYTACJI ROGALIÑSKIEGO

161

Nie oznacza to jednak, ¿e nie by³o tam jakiego obrazu, np. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, który cieszy³by siê szczególn¹ czci¹ wiernych.
Wiêcej o czczonych wizerunkach zapisa³ wizytator w czasie pobytu u karmelitów bosych na przedmieciu w. Wojciecha. Równie¿ tam nie by³o obrazu
czy figury, które by³yby uznane przez w³adzê kocieln¹ za s³yn¹ce ³askami, niemniej jednak wierni uwa¿ali za takie obraz Najwiêtszej Maryi Panny Wiêkszej
(nie¿nej) oraz figurê Chrystusa Cierpi¹cego w bocznym o³tarzu95. Ponadto na
o³tarzu w chórze zakonnym by³a ustawiona za szk³em woskowa figurka Dzieci¹tka Jezus, a pod ni¹ drukowany dokument wystawiony przez komisarza generalnego zakonu stwierdzaj¹cy, ¿e dnia 6 stycznia 1691 r. wieczorem wizerunek
ten przez trzy czêci godziny (zapewne kwadranse) roni³ ³zy, czego on sam oraz
inni zakonnicy byli wiadkami i co zosta³o prawnie stwierdzone96. Na wiêta
Bo¿ego Narodzenia zakonnicy przenosili figurkê w procesji do kocio³a, gdzie
by³a wystawiona do czci publicznej. Dali tak¿e drukowaæ obrazki z wyobra¿eniem figurki oraz napisem, zapewne informuj¹cym o cudzie ³ez. To w³anie spowodowa³o interwencjê wizytatora, który poleci³ karmelitom bosym, aby w aktach konsystorza poznañskiego oraz w archiwum swej prowincji starali siê
odszukaæ dokument, który urzêdowo potwierdza³ prawdziwoæ tego wydarzenia,
a dopóki go nie odnajd¹, maj¹ wstrzymaæ siê z rozprowadzaniem wspomnianych
obrazków97.
Powy¿sze informacje z jednej strony ukazuj¹ dzia³ania wizytatora w zakresie istniej¹cych kultów, z drugiej za pozwalaj¹ poznaæ ró¿norodnoæ nabo¿eñstw, które w tym czasie istnia³y w poznañskich kocio³ach mendykantów.
Rogaliñski bada³ przede wszystkim stronê prawn¹ oraz zgodnoæ treci z nauk¹
Kocio³a. Okazywa³ przy tym wielk¹ wnikliwoæ, jak choæby w sprawie cudu
trzech Hostii i przechowywanych wiêtych Partyku³ u karmelitów trzewiczkowych, usuwa³ elementy tr¹c¹ce zabobonem, by wymieniæ polecenie spalenia w³osów na³o¿onych na figurê Ukrzy¿owanego w kociele Bernardynów, poleca³
szukanie dokumentów potwierdzaj¹cych propagowane ustne przekazy o wydarzeniach nadzwyczajnych, czego dowiadczyli karmelici bosi w odniesieniu do
cudu ³ez zwi¹zanego z figurk¹ Dzieci¹tka Jezus. W innym jeszcze przypadku
okazywa³ jedynie zdumienie istniej¹cymi formami kultu, co z kolei odnosi³o siê
do wiêtych schodów u franciszkanów konwentualnych, gdzie w stopniach
umieszczone by³y liczne relikwie.
AV 30, s. 1108.
O tym wydarzeniu mówi¹ kroniki klasztorów w Poznaniu i Warszawie, podaj¹c nieco inn¹
datê. Zob. Kronika poznañskich Karmelitów Bosych, s. 175; Kronika klasztoru karmelitów bosych
w Warszawie, wstêp, przek³ad i oprac. C. Gil, Karmelitañskie Studia i Materia³y Historyczne,
t. 2, 2009, s. 280.
97
AV 30, s. 1108-1109.
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Same za nabo¿eñstwa by³y liczne i ró¿norodne. Kult obrazów i figur nie by³
czym niezwyk³ym ani w³aciwym jedynie dla tej epoki w dziejach religijnoci
katolickiej. Obok wizerunków, których szczególny kult i s³awa ³askawych albo
cudownych zosta³a potwierdzona autorytetem w³adzy kocielnej, w tym przypadku ordynariusza diecezji, istnia³y o wiele liczniejsze, które takiej deklaracji nie
uzyska³y, ale by³y przez wiernych otaczane wielk¹ czci¹. Obecnoæ jednych
i drugich w kocio³ach mendykantów nie by³a czym wyj¹tkowym. Spotkaæ je
by³o mo¿na w wielu wi¹tyniach parafialnych oraz kocio³ach nale¿¹cych do
innych kategorii zakonów. Tym jednak, co jawi siê jako cecha charakterystyczna
kocio³ów mendykantów, zw³aszcza w porównaniu ze wi¹tyniami parafialnymi,
by³y z pewnoci¹ pewne nabo¿eñstwa szczególne. Niektóre mia³y dawn¹ metrykê, jak choæby kult trzech Hostii le¿¹cy u genezy sanktuarium Bo¿ego Cia³a
i kocio³a Karmelitów Trzewiczkowych. Inne powstawa³y póniej, ju¿ w okresie
potrydenckim, w dobie baroku (schody z relikwiami u franciszkanów konwentualnych, p³acz¹ca figurka u karmelitów bosych, byæ mo¿e równie¿ w³osy na g³owie Ukrzy¿owanego u bernardynów). Wtedy te¿ niektóre kulty dawne otrzymywa³y nowe miejsca i formy (oratorium przy ulicy ¯ydowskiej, studzienka
w piwnicy tamtejszego koció³ka, zwyczaj k³adzenia monstrancji z trzema cudownymi Hostiami na g³owach nowo¿eñców w kociele Bo¿ego Cia³a). Podobne formy nabo¿eñstw w kocio³ach parafialnych Poznania w tym czasie nie by³y
znane. Sprawia³y one, ¿e do kocio³ów mendykantów licznie przybywali wierni,
i to nie tylko z miasta i okolicznych jurydyk, ale tak¿e z pobliskich, a mo¿e
i dalszych miejscowoci. Nie by³y to z pewnoci¹ jedyne elementy przyci¹gaj¹ce
wiernych do tych kocio³ów. U zakonników mo¿na by³o wys³uchaæ licznych kazañ, z ³atwoci¹ przyst¹piæ do spowiedzi, uczestniczyæ w wielu mszach wiêtych
i nabo¿eñstwach, wst¹piæ do rozmaitych bractw i stowarzyszeñ, nawiedzaæ relikwie, zyskiwaæ liczne odpusty. Wszystko to umo¿liwia³a znaczna liczba kap³anów pos³uguj¹cych w ka¿dym z zakonnych kocio³ów, porównywalna jedynie
z duchowieñstwem parafii farnej.

APROBATA DO S£UCHANIA SPOWIEDZI I G£OSZENIA KAZAÑ

Kolejn¹ spraw¹ zajmuj¹c¹ uwagê wizytatora by³o posiadanie przez kap³anów
zakonnych aprobaty do s³uchania sakramentalnych spowiedzi wiernych oraz zezwolenia na g³oszenie kazañ. Obie te dziedziny pos³ugi kap³añskiej wymaga³y
pozwolenia ze strony w³adzy kocielnej. W przypadku kap³anów zakonnych
aprobaty udziela³ najpierw wy¿szy prze³o¿ony zakonny, którym by³ prowincja³,
i wydaje siê, ¿e w niektórych wspólnotach klasztornych na tym poprzestawano.
Tak z pewnoci¹ by³o u reformatów na ródce, gdzie zakonnicy okazali wizytatorowi aprobaty udzielone na okrelony czas przez aktualnego prze³o¿onego za-
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konnego, przy czym nie zaznaczono w aktach, by by³o to niewystarczaj¹ce98.
Jednak ju¿ przy wizytacji karmelitów trzewiczkowych w klasztorze Bo¿ego Cia³a zapis wskazuje, ¿e polecono po tak¹ aprobatê zwróciæ siê równie¿ do konsystorza generalnego 99. Z kolei o dominikanach zapisano, ¿e okazali oni aprobaty
do s³uchania spowiedzi udzielone przez konsystorz dla niektórych kap³anów100,
a o karmelitach bosych, ¿e posiadaj¹ aprobaty od konsystorza do s³uchania spowiedzi wiernych101. W pozosta³ych wizytowanych klasztorach (franciszkanów
konwentualnych, bernardynów i karmelitów trzewiczkowych na ulicy ¯ydowskiej) stwierdzono tylko posiadanie urzêdowej aprobaty do s³uchania spowiedzi,
bez ucilenia, czy zosta³a udzielona przez samego tylko prowincja³a, czy te¿
dodatkowo przez konsystorz102. Wymóg posiadania aprobaty udzielonej przez
w³adzê diecezjaln¹ do sprawowania sakramentu pokuty wynika³ z rozporz¹dzenia aktualnego ordynariusza miejsca (o czym mówi zapis w aktach wizytacji
u karmelitów od Bo¿ego Cia³a103), który mia³ do tego prawo na podstawie postanowienia soboru trydenckiego104.
Tak¿e druga z badanych kwestii, mianowicie g³oszenie kazañ, otrzyma³a regulacjê w prawodawstwie trydenckim. Kap³an zakonny, aby móg³ pe³niæ tê pos³ugê, musia³ uzyskaæ aprobatê w³asnego prze³o¿onego, a nastêpnie w miejscu,
do którego zostanie przeznaczony, powinien przedstawiæ siê osobicie biskupowi i prosiæ go o b³ogos³awieñstwo na tê dzia³alnoæ105, przy czym wydaje siê, ¿e
ta forma aprobaty ze strony ordynariusza miejsca powinna byæ udzielona na pimie. W poznañskiej wizytacji Rogaliñskiego w dwóch klasztorach, tj. karmelitów trzewiczkowych Bo¿ego Cia³a i bernardynów, stwierdzono wprost, ¿e takiego zezwolenia (albo b³ogos³awieñstwa) kap³ani zakonni nie posiadali106. Przy
czterech innych konwentach nie ma w aktach ¿adnej wzmianki na ten temat107,
natomiast w przypadku karmelitów bosych wizytator stwierdzi³, ¿e maj¹ oni zarówno aprobatê konsystorsk¹ do s³uchania spowiedzi, jak i takie¿ b³ogos³awieñstwo na g³oszenie s³owa Bo¿ego108.
Ze sprawowaniem sakramentu pokuty wi¹za³a siê jeszcze jedna szczegó³owa
kwestia. Okazuje siê, ¿e istnia³ doæ rozpowszechniony zwyczaj spowiadania
wiernych nie tylko w konfesjona³ach ustawionych w kociele, ale tak¿e w zakryAV 30, s. 279.
AV 30, s. 418.
100
AV 30, s. 817.
101
AV 30, s. 1108.
102
AV 30, s. 415, 419, 815.
103
AV 30, s. 418.
104
Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV, s. 703 (sesja 23, II, kanon 15).
105
Tam¿e, s. 743 (sesja 24, II, kanon 4, punkt c).
106
AV 30, s. 418, 419.
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Por. AV 30, s. 278-279, 414-415, 814-817, 817-818.
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AV 30, s. 1108.
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stii (franciszkanie konwentualni, bernardyni, karmelici trzewiczkowi przy oratorium Krwi Chrystusa, dominikanie)109 albo w kru¿gankach klasztornych (dominikanie)110. Wizytator zabroni³ tego, powo³uj¹c siê na ordynacjê biskupa M³odziejowskiego, by kap³ani nie spowiadali w zakrystiach lub innych miejscach, które
nie stoj¹ otworem. Zwyczaj sprzeczny z zasad¹ spowiadania tylko w kociele
akta powiadczaj¹ w czterech z siedmiu kocio³ów mendykanckich.
INNE ROZPORZ¥DZENIA WIZYTATORA

Ponadto zwrócono zakonnikom uwagê, ¿e na wystawianie Najwiêtszego
Sakramentu w monstrancji, a nawet tylko w puszce, powinni uzyskaæ pisemne
zezwolenie konsystorza biskupiego (franciszkanie konwentualni, karmelici
trzewiczkowi u Bo¿ego Cia³a, bernardyni) 111. Podobnie powinni prosiæ o pozwolenie na urz¹dzanie procesji eucharystycznych, o czym przypomniano karmelitom trzewiczkowym z klasztoru Bo¿ego Cia³a, gdzie procesje odbywa³y siê bardzo czêsto, co zapewne by³o zwi¹zane z charakterem tej wi¹tyni jako
sanktuarium powiêconego tajemnicy Eucharystii112. Nadto wizytator przypomnia³, ¿e nale¿y cile zachowywaæ ordynacjê biskupa diecezjalnego o liczbie
i jakoci wiec u¿ywanych przy wystawieniu Najwiêtszego Sakramentu (franciszkanie konwentualni, bernardyni)113. Dwa szczegó³owe rozporz¹dzenia wizytacyjne dotyczy³y samych tylko bernardynów. Wizytator zakaza³ im odprawiania
egzorcyzmów i innych modlitw nad rzekomo opêtanymi, a gdyby takie praktyki
mia³y byæ wykonywane, za ka¿dym razem zakonnicy powinni uzyskaæ pisemn¹
zgodê konsystorza biskupiego. Wreszcie zwróci³ uwagê, by nie omielali siê prowadziæ konduktu pogrzebowego przez terytorium parafii bez uzyskania na to
zgody jej proboszcza114.
Przy szeciu odwiedzonych orodkach mendykanckich wizytator stwierdzi³,
¿e istnienie konwentu nie powoduje ¿adnego uszczerbku dla praw kocio³a parafialnego, w którego okrêgu konwent ów istnieje115. Brak takiego stwierdzenia
przy konwencie bernardynów mo¿e wi¹zaæ siê ze wspomnianym zakazem prowadzenia pogrzebów.

AV 30, s. 415, 419, 815, 818.
AV 30, s. 818.
111
AV 30, s. 415, 417-418, 419.
112
AV 30, s. 417-418.
113
AV 30, s. 415, 419.
114
AV 30, s. 419.  Kwestiê tê regulowa³o postanowienie soboru laterañskiego V. Dokumenty
Soborów Powszechnych, t. IV, s. 163 (sesja 11, IV, 11).
115
AV 30, s. 279, 415, 418, 815, 817, 1109.
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PODSUMOWANIE

W ramach generalnej wizytacji diecezji poznañskiej za rz¹dów biskupa Andrzeja M³odziejowskiego dekanat poznañski wizytowa³ w latach 1779-1781 Józef Rogaliñski, eksjezuita, aktualny koadiutor archidiakona remskiego. Wizytuj¹c kocio³y parafialne aglomeracji poznañskiej, Rogaliñski odwiedzi³ znajduj¹ce
siê w poszczególnych okrêgach parafialnych klasztory zakonów mendykanckich,
dokonuj¹c wgl¹du w niektóre dziedziny ich dzia³alnoci, co wraz z pewnymi
informacjami o konwentach znalaz³o wyraz w aktach wizytacyjnych.
W miecie i s¹siednich jurydykach swoje siedziby klasztorne z kocio³ami
mia³o szeæ zakonów tej kategorii: dominikanie, karmelici trzewiczkowi (dwa
orodki), bernardyni, karmelici bosi, franciszkanie konwentualni i reformaci.
W konwentach przebywa³o 226 zakonników, przy czym w dwóch najliczniejszych (bernardynów i dominikanów) liczba zakonników przekracza³a 50. W trzech
klasztorach istnia³ nowicjat, a w czterech odbywa³y siê studia. Istnienie klauzury
odnotowano w piêciu domach zakonnych, ale i w dwóch pozosta³ych zapewne
musia³a ona istnieæ, skoro jej brak nie zosta³ w aktach odnotowany. W dwóch
przypadkach (bernardynów i dominikanów) wizytator zaleci³ pilniejsze jej strze¿enie. Napomina³ równie¿, by zakonnicy nie wychodzili z domu bez socjusza.
Kocio³y mendykantów by³y murowane, prawie wszystkie znacznych rozmiarów,
wytworne i piêknie przyozdobione. Jedynie rezydencja karmelitów trzewiczkowych przy ulicy ¯ydowskiej mia³a wi¹tyniê ma³¹, powsta³¹ w wyniku przebudowy kamienicy miejskiej. Oprócz wi¹tyñ klasztornych do zakonników nale¿a³y ponadto jeden koció³ (w. Anny do bernardynów) i jedna kaplica (w. Eliasza
do karmelitów bosych).
Wielk¹ wagê wizytator przywi¹zywa³ do prawomocnoci odpustów, relikwii
i bractw religijnych. Odpusty posiada³y wszystkie kocio³y mendykanckie, ale
w niektórych przypadkach brakowa³o przywilejów ich nadania, wzglêdnie admisji w poznañskim konsystorzu biskupim. Z kolei relikwie, wystêpuj¹ce w znacznej liczbie, rzadko kiedy spe³nia³y wszystkie wymagane przez prawo kocielne
warunki. Brakowa³o na nich pieczêci wiadcz¹cych o ich integralnoci oraz dokumentów autentycznoci lub dopuszczenia przez konsystorz. Znamienitoci¹
wyró¿nia³y siê cz¹stki drzewa Krzy¿a wiêtego (u franciszkanów konwentualnych, dominikanów i karmelitów przy ulicy ¯ydowskiej) oraz koci ca³ego cia³a
w. Teodora (u franciszkanów konwentualnych) i w. Adriana (u bernardynów).
Bractwa religijne istnia³y przy piêciu wi¹tyniach. Po trzy prowadzili karmelici
trzewiczkowi u Bo¿ego Cia³a i bernardyni, a po jednym franciszkanie konwentualni, dominikanie i karmelici bosi. Nie jest jednak pewne, czy w aktach wizytacji
odnotowano wszystkie konfraternie. Ponadto wspomniano o tercjarstwie u reformatów oraz centuriach u dominikanów. Dla niektórych bractw zakonnicy nie
mieli dokumentów fundacji, erekcji i admisji.
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Wiele uwagi powiêci³ wizytator szczególnym nabo¿eñstwom, które wi¹za³y
siê z okrelonymi wizerunkami lub innymi przedmiotami kultu. Bada³ wnikliwie
historiê o trzech cudownych Hostiach w karmelitów trzewiczkowych. Zasadniczo nie odrzuci³ jej prawdziwoci (choæ wysun¹³ zastrze¿enia co do wiarygodnoci niektórych przekazów pisanych, na które siê powo³ywano) i nie zakaza³ oddawania czci Partyku³om umieszczonym w monstrancji. Odnotowa³ istnienie
studni w piwnicy koció³ka na ulicy ¯ydowskiej, gdzie woda uchodzi³a za cudown¹. W kociele bernardynów wyda³ zarz¹dzenie odnonie do wizerunku
Chrystusa Ukrzy¿owanego. Wyrazi³ zdziwienie wobec schodów wiêtych
u franciszkanów konwentualnych oraz zaj¹³ siê autentycznoci¹ przekazu o cudzie ³ez wi¹¿¹cym siê z woskow¹ figurk¹ Dzieci¹tka Jezus w chórze zakonnym
karmelitów bosych. W niektórych kocio³ach odnotowa³ istnienie obrazów i figur otoczonych przez wiernych szczególn¹ czci¹.
Aprobaty do s³uchania spowiedzi wiernych mieli kap³ani we wszystkich
klasztorach. Poniewa¿ niektórzy dysponowali tylko upowa¿nieniem prze³o¿onego zakonnego, zostali odes³ani po aprobatê w³adzy diecezjalnej. Podobnie polecono im uzyskaæ aprobatê ordynariusza miejsca do g³oszenia kazañ. Ponadto
wizytator napomnia³ kap³anów niektórych wspólnot zakonnych, by nie spowiadali w zakrystii lub innych miejscach niestoj¹cych otworem. Zabroni³ te¿ bernardynom odprawiania egzorcyzmów bez zezwolenia biskupa oraz prowadzenia
pogrzebów przez terytorium parafii bez zgody proboszcza. W odniesieniu do
wszystkich zakonów (z wyj¹tkiem bernardynów) stwierdzi³, ¿e istnienie i dzia³alnoæ konwentu nie powoduje uszczerbku dla praw kocio³a parafialnego.
SUMMARY
In the years 1779-1781 the Poznañ deanery was inspected by Rogaliñski, an ex-Jesuit,
coadjutor of the archdeacon of rem. He also inspected the churches at the monasteries of the
mendicant orders: the Dominicans, Carmelites of the Ancient Observance (two churches), the Minor
Brothers Observants (known as Bernardines in Poland), Discalced Carmelites, Conventual
Franciscans and Reformed Franciscans. Reports of the inspection visits contain information on the
number of monks, the existence of a novitiate or a college in the convent and on the outlook of
the churches. The visiting inspector paid special attention to such issues as indulgences, relics,
brotherhoods, approval to administer the sacrament of penance and to preach sermons. What is
particularly interesting is the religiosity of the faithful centered on the images and other objects of
cult.
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