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PRZEDMOWA.

Dotychczasowe wiadomości o losach kapeli rorantystów, 
były bardzo niepewne i nadzwyczaj nikłe. W braku znajo
mości dokumentów znajdujących się w kapitulnem archiwum 
w Krakowie, puszczano wodze fantazyi i domysłom, powta
rzano je w dalszym ciągu bez poprawek i uzupełniań, aż wre
szcie dzięki uprzejmości archiwaryusza miejskiego w Krakowie, 
p. Adama Chmiela, zdołałem zapoznać się z licznymi doku
mentami, różnej treści i kategoryi (dyplomy, przywileje, księgi 
rachunkowe i t. d.) pozwalającymi mi nakreślić wprawdzie 
nie dzieje tej muzycznej instytucyi, której znaczenie przesadnie 
wychwalano, lecz podać materyały, niezmiernie ważne dla 
historyi rorantystów. Niestety wiele dokumentów zginęło, pra
wdopodobnie bezpowrotnie, i tylko domyślać się można, że 
istniały. Wymienić tu musimy liczne potwierdzenia przywile
jów, nadto nadania nowych beneficyów i — co najważniejsze — 
inwentarze i spisy muzykaliów, które tylko w nieznacznej 
części dadzą się zastąpić katalogiem obecnych zbiorów mu
zycznych na Wawelu 1) gdyż i te zbiory doznały wielkiego 
spustoszenia. Obok aktu fundacyjnego [A F] i kilku dyplomów 
stanowi „Elenchus omnium perceptorum et expositorum ex 
proventibus Sacelli Regii Rorantistarum ab Ao. 1543 ad An
num 1631“ [E], główne źródło dla poznania dziejów kapeli

1) Por. mój artykuł p. t. „Zbiory muzyczne na Wawelu” w „Przeglądzie 
muzycznym“ 1910, zeszyt I i nast. 
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do r. 1624, w którym Marcin z Mielca objął prepozyturę ro
rantystów. Niezawodnie zdołamy w przyszłości niejedno uzu
pełnić znalazłszy nowe dokumenty w prywatnych bibliotekach. 
Obecnie ograniczamy się do dania zarysu ogólnego.

Poczuwam się wreszcie do miłego obowiązku wyrażenia 
szczerego podziękowania p. Adamowi Chmielowi za życzliwe 
udostępnienie mi wyżej wspomnianych dokumentów oraz p. 
M. Praegerowi za pomoc w przeprowadzeniu korrekty.

A. CH.

Monachium, w czerwcu 1910.



1.

Gdy król Zygmunt I odnowił i po części na nowo wybu
dował swą wawelską rezydencyę z nakładem wielkich sum 
i z przepychem godnym królewskiego majestatu, nie zapomniał 
o katedrze i do pierwotnego gmachu rozkazał przybudować 
kaplicę, zwaną od jego imienia zygmuntowską, ku chwale „Dei 
Optimi Maximi“ i pod wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Ma
ryi, św. Zygmunta i św. Barbary.1) Kaplicę tę kazał przyo
zdobić obrazami i rzeźbami, złotem, srebrem, perłami i dro
gocennymi kamieniami. Przyczyną tego „dzieła pokoju“ była 
wdzięczność króla za osiągnięcie politycznej potęgi, celem jej 
zaś powiększenie „Divini cultus in Ecclesia Cathedrali Cra- 
coviensi“, udowodnienie „suae in prisca fide constantiae“ i oto
czenie blaskiem majestatycznym tego, co łączy się z poję
ciem „Ecclesia“ i „prisca fides“, zwłaszcza że były to czasy, 
w których „indormiscente nauclero nostro Christo multa exi- 
stunt heresum naufragia, multorumque animi in fide fluctuan- 
tur, ut apud vicinos populos magna ex parte imminutus et modo 
non penitus sublatus Divinus cultus videatur“ (por. AF). Ozdo
biwszy kaplicę dziełami sztuk plastycznych, postanowił wpro
wadzić do niej sztukę tonów, kunszt muzyczny. W tym 
celu ufundował kollegium kapłanów-śpiewaków, „qui sempi
ternis temporibus psallerent Deo altissimo“ (A F). Aby zaś 
obowiązki swe spełniali śpiewacy bez troski, przeznaczył król 
odpowiednie fundusze oraz darował im dom, w którymby wy
łącznie ci śpiewacy mieszkali. Darowizny te były wieczyste

1) Budowano ją od r. 1519—1530, ozdabiano zapewne i po r. 1530. Por. 
bliższe wiadomości w „Wawelu“ dr. St. Tomkowicza (Kraków 1907—08, 
str. 252, 310).
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i nie mogły im być odebrane przez żadnego z następców 
Zygmunta na tronie polskim, jak to wyraźnie zaznacza akt 
fundacyjny: „Hanc itaque donationem nostram firmam et ratam 
esse volentes sempiternis temporibus successores nostros ad 
eam ratam habendam astringimus: Si quis autem contravenire 
et eam violare ausus fuerit, ei coram severo ludice Deo optimo 
maximo diem dicimus, ut ad iustum illius tribunal primo quo- 
que tempore, si sistat, et piae voluntatis huius nostrae teme- 
ratae causam dicat“ (A F). Kollegium składało się i trwać 
miało w następującym składzie: I przełożony („praepo- 
situs“), 9 prebendaryuszów („praebendarii“, czasem 
zwani także „mansionarii“ lub poprostu „sacerdotes“) il kle
ryk. Postanowienie to powziął król już w r. 1540, jednakże 
wprowadził je w czyn dopiero w trzy lata później. Fundacya 
wielkiego Jagiellona przetrwała do dnia dzisiejszego ; jednakże 
wraz z rozbiorem Polski i przejściem Krakowa pod obce rządy 
zmieniło się w jej ustroju wiele, powiedzmy raczej — wszystko, 
ku szkodzie kultu muzyki kościelnej w prastarej katedrze.

A. Cel i obowiązki kollegium rorantystów. 
Zadaniem rorantystów było śpiewać „cantu figurato“ — „alias 
na Szorth“ (jak brzmi tenor aktu fundacyjnego) — w każdy 
dzień mszę roratną prócz adwentu, w którym obowiązywał 
rorantystów jako kapłanów ceremoniał według ogólnych prze
pisów dla duchowieństwa katedralnego. Nadto obowiązkiem 
ich było odprawianie innych nabożeństw, o których wspomina 
A F. Niektóre msze, zwłaszcza w święta uroczyste, przeło
żony rorantystów sam był zobowiązany odprawiać.1) Wynika

l) Et quia tempus aliquando non fert, ut officium iuxta fundationes suas 
proprias expleatur, quamobrem obmittere oportebit missam hanc novae funda
tionis, iuxta missas aliarum fundationum puta Missas Sanctae Crucis, et Be
atae Virginis Mariae Mansionariorum, potissimum his diebus in adventu vide
licet Dominicis diebus, die Sancti Andreae, Sancti Nicolai, Conceptionis Bea
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z tych przepisów, że prepozytura rorantystów nie była bynaj
mniej jednoznaczna z godnością kapelmistrza.

Edykt arcybiskupa Gamrata określa bliżej obowiązki 
przełożonego. Zadaniem jego było dbać o porządek 
przy odprawianiu mszy roratnej w kaplicy zygmuntowskiej, 
zarządzać domem rorantystów i finansowemi sprawami kolle- 
gium. Do niego należało również przestrzeganie subordynacyi 
między prebendaryuszami i klerykiem, przyczem jednakże obo
wiązkowo musiał zasięgać rady seniorów kollegium. Preben- 
daryuszów obowiązywało posłuszeństwo i nie wolno im było 
starać się o żadne inne beneficya kościelne („... praebendarios 
vero et clericum volumus esse manuales, nulla alia beneficia 
ecclesiastica et precipue quibus cura immineret animarum haben
tes“). Przełożony miał prawo usuwania tych, którzy z jakich
kolwiek powodów nie byli „idonei“. Nim śpiewak został ro- 
rantystą, musiał odbyć „sufficiens examen et probam“ („ad in
star vicariorum nostrae Cathedralis Ecclesiae“) przed przeło
żonym, który rozstrzygał, czy śpiewak posiada wyszkolony 
i dźwięczny głos i czy posiada sztukę śpiewania („Ad 
huiusmodi autem praebendas et clericaturam non nisi personae

tissimae virginis, Thomae Apostoli, Nativitatis domini. Item statuimus et ordi- 
namus, quod quilibet dictorum Praebendariorum Missam unam de Assumptione 
Virginis Mariae, cum impositione collectae pro fundatoribus viventibus et pro 
defunctis Alteram videlicet missam, similiter sub tribus Orationibus, pro fun
datoribus, famula, et fidelium singulis septimanis legere, et ultra hoc singulis ka- 
lendis, alias primo die cuiuslibet Mensis, praedicti Praepositus et Praebendarii 
simul omnes vigilias novem lectionum peractis prandiis, pro salute animae fundatoris 
in eadem capella psallere et decantare perpetuis futuris temporibus teneantur et 
sint astricti, sub excomunicationis et mortalis peccati poenis. Praepositus autem 
solus per se missam rorate in maioribus festivitatibus, videlicet Sacratissimo die 
Paschae, Pentecosten, Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, singulisque festis 
gloriosissimae Virginis Mariae, cantare tenebitur et erit astrictus per se et non 
per alium et hoc cessante legitima causa et impedimento ubi tunc loco illius 
Praebendarius ex ordine suo, pro eo officium huiusmodi missae tenebit (A F).
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habiles et idoneae actu praesbiteri, qui ex arte cantare 
et psallere sciunt cum bona et sonorosa voce, alios 
prius et ante omnia examinatos et in proba ... probatos atque 
idoneos repertos, praesentari et suscipi debebunt...“). Gdy 
zaś kandydat złożył swój egzamin „sufficienter“, przełożony 
zdawał sprawę z tego arcybiskupowi, który po wysłuchaniu 
relacyi przyjmował kandydata w poczet rorantystów. („de cuius 
idoneitate et proba praepositus pro tempore existens relatio
nem nobis et fidem facere debebit“). Edykt Gamrata rozwodzi 
się szerzej nad obowiązkiem kleryka. Zadaniem jego była 
opieka nad apparamentami należącymi do kaplicy, oraz pomoc 
i usługa dla prebendaryuszów wraz ze służbą ministrantury. 
Jeśli posiadał wyszkolony i dźwięczny głos, zostawał preben
daryuszem przy najbliższym wakansie.

Beneficya rorantystów. Królewskie beneficya, 
przyznane i darowane rorantystom, były wieczyste. Były 
one rozdzielone na 2 kategorye: beneficya przełożonego i be
neficya prebendaryuszów.

Przełożony rorantystów pobierał na mocy fundacyi Zyg
munta I następujące dochody: 1) 4 grzywny kwartalnie z żup 
wielickich, 2) 4 grzywny „latorum grossorum“ i 21/2 grz. i 8 
groszy „communis monetae modernae“ z cła krakowskiego, 
3) dziesięcinę („decima praedialis“) z miasteczka Słomnik, 
której wielkość nie była ściśle oznaczoną, 4) takążsamą dzie
sięcinę ze wsi Szczepanowie koło Słomnik z zastrzeżeniem, 
iż nie wchodzą w rachubę grunty „ubi est Curia“, 5) takową 
dziesięcinę w Pożniachowicach albo Górnej Wsi i w Winia
rach koło miasta Dobczyc; wartość tej dziesięciny wynosiła 
rocznie 43 grzywny.

Prebendaryusze posiadali następujące dochody: 1) z salin 
królewskich bocheńskich 100 grzywien rocznie, składanych 
przez żupnika („sudo“, „zupparius“) w kwartalnych ratach,
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2) dziesięciny snopowe („d. manipulares") z trzech wsi: 
Kąski, Czerwona Niwa i Kozłowice, należących do probo
stwa w Wiskitkach w powiecie sochaczowskim (Mazowsze), 
z tem jednak zastrzeżeniem, iż proboszcz w Wiskitkach, do 
którego znoszono dziesięciny, nie poniesie żadnych ciężarów 
(podatków) przypadających na dziesięciny, przyznane i da
rowane rorantystom 1). Dziesięciny te zbierano „ex agris tam 
kmethonalibus quam praedialibus“ (A F).

Wszystkie te ” miały charakter i znaczenie „im
munitetów kościelnych” (A F). Jako wieczystą darowiznę 
otrzymali rorantyści dom mieszkalny, który był przedtem uży
wany jako spichrz, potem zaś przebudowany (ca 1540) i tylko 
w ⅓ części dalej pozostający spichlerzem (A F). Dom ten 
zwano w A F: „Seip” (!). (Bliższe notatki o tym domu 
i jego dzieje znajdziemy w „Wawelu" St. Tomkowicza, str. 
94 i inne). W tym domu dzielili rorantyści mieszkanie i stół 
wspólny, pod warunkiem, iż w nim nikt prócz nich nigdy 
mieszkać nie będzie. Jakkolwiek arcybiskup Gamrat zabronił 
pod klątwą następcom zmieniać cokolwiek z postanowień kró
lewskiej fundacyi, to jednak „kamienicę sepną... za osobnym 
przywilejem JK Mci na instancyę X. Biskupa krak.” nadano 
w r. 1730 „jure perpetuo OO. Misyonarzom dla rezydencyi 
Seminaristów” (por. Tomkowicza „Wawel", str. 94).

1) „Has itaque Decimas ex parrochiali ecclesia in Wiszkithki detractas, 
et sacerdotibus sacelli nostri sempiternis temporibus adiunctas, atque in eorum 
usum conversas esse volumus, ita ut easdem praesentibus litteris nostris a par
rochiali detrahimus, & sacerdotibus sacelli nostri adiungimus, atque in eorum 
sempiternum usum convertimus, Ea tamen lege et conditione, ut in Ecclesia 
Viszkithki parrochus non habeat necesse earum Decimarum nomine, quae de
tractae sunt, onera ulla sustinere: sed ad quos commodum, ad eos etiam onus 
perveniat: ut si quae erunt contributiones solvendae, eas pro ratha sacerdotes 
nostri solvant. Parrochus autem non sit obligatus plus tribuere, quam quantum 
efficiunt Decimae, in quarum possessione remansit”. (A F).
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Wewnętrzna organizacya rorantystów. O ar
tystycznej organizacyi rorantystów nie posiadamy niestety żad
nych wiadomości; z zachowanych dokumentów nie dowiadu
jemy się o tem, co mogłoby nas interesować najwięcej: t. j. 
o muzykaliach. Kto na nie łożył koszta — czy kapituła, czy 
król, tego nie wiemy; w każdym razie nie rorantyści, gdyż 
w „Elenchu“ nie ma wzmianki o tem. Prawdopodobnie obo
wiązkiem przełożonego było także kopiowanie nut. Najwięcej 
notatek odnosi się do organizacyi ekonomicznej, a raczej do 
administracyi. Obowiązkiem przełożonego było rokrocznie zwo
ływać „kapitułę“ rorantystów celem zdania sprawy ze stanu 
majątku i prowadzić księgę majątkową („liber authenticus“1), 
„ut id commodius et citra omnis suspitionis notam facere 
valeat“. W kaplicy znajdowały się „carbona“ i „thesaurus“, 
w których przechowywano fundusze kollegium. Przełożony 
i senior posiadali klucze.

Z „Elenchu“ dowiadujemy się, że rorantyści wysyłali jednego 
lub dwóch z pośród siebie, celem zbierania dziesięcin. Jednakże 
starostowie tych okręgów, w których przypadały rorantystom 
dziesięciny, wysyłali czasem przez posłańców należne im 
sumy. Zdarzały się też nieporozumienia, o których dowiemy 
się poniżej.

1) Jest nią właśnie „Elenchus” jedno z najważniejszych źródeł do dzie
jów rorantystów.



II.

Z początkiem r. 1543 polecił król Zygmunt arcybiskupowi 
Piotrowi Gamratowi (jako biskupowi krak.) Mikołaja z Po
znania na przełożonego kapeli rorantystów. A F zaznacza 
wyraźnie, iż król wpłynął na ten wybór: „... Nicolaum de 
Poznania vicedecanum chori ecclesiae nostrae Cathedralis 
Cracoviensis nobis per Sacram Maiestatem Regiam ad prae- 
posituram dictae Capellae patentibus literis praesentatum...“ 
Według A F wydał arcybiskup edykt 27 marca 1543 i roz
kazał go wystawić na widok publiczny u bram katedry. Egze
kutorem woli arcybiskupiej był wikaryusz katedralny Andrzej 
z Radomska, który urzędowo zanotował w dniu 15 kwietnia 
ogłoszenie edyktu jako rzecz dokonaną. Zaś 23 czerwca na
stąpiło wydanie aktu, stwierdzającego urzędownie mianowanie 
Mikołaja z Poznania pierwszym przełożonym rorantystów. 
Z „Elenchu“ (fol. II v) dowiadujemy się, że Mikołaj objął 
swój urząd już 31 maja t. r., na innej jednak karcie (E, III v) 
czytamy: „Institutio Praepositi. Venerabilis Dominus Nicolaus 
de Poznania Viccarius et Vicedecanus Ecclesiae Cathedralis 
Cracoviensis Praepositus Capellae novae fundationis Regiae 
Maiestatis ac rector primus institutus est. Per Reverendissi
mum in Christo patrem et dominum Petrum de Gamrath Ar
chipraesulem et Episcopum Cracoviensem legatum natum pri
matem Regni Anno Domini 1543 25 Juny“. Poraz pierwszy 
odbyły się produkcye chóru rorantystów w niedzielę 19 sier
pnia 1543: „Dominica infra octavas beatae virginis Mariae 
Assumptionis hoc est 19 Augusti inceptum est decantari. 
Quod felici omine inceptum utinam duret aeviterne“ — czytamy 
w „Elenchu“ (fol. III v). Od tegoż dnia rozpoczęto pobierać 
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należne dochody przyznane w akcie fundacyjnym i odtąd roz
poczynają się pozycye w „Elenchu“, którego pierwsze karty 
spisał Mikołaj własnoręcznie.

Zorganizowanie kapeli według przepisów fundacyi nie było 
rzeczą łatwą — z powodu braku wyszkolonych śpiewaków, 
którzyby równocześnie byli kapłanami. Liczne rezygnacye 
i wypadki śmierci między rorantystami powodowały niestałość 
w obsadzie głosów, często zaś musieli przełożeni posługiwać 
się substytutami. Między r. 1543 i 1624 tylko przez 6 lat 
(1568—1573) zdołano osiągnąć pewną stałość, która nie 
przekroczyła liczby 7 śpiewaków; z tych sześciu śpiewało 
stale od r. 1566—1576. Rorantyści odbywali co roku „ka
pituły generalne“. Pierwsza odbyła się 23 lutego r. 1546, 
na której Mikołaj zdał sprawę z czynności urzędowych r. 1543 
i 1544; w dniu 28 sierpnia odbyła się następna „kapituła“ 
odnosząca się do czynności z r. 1545. Zdarzało się później, 
iż wbrew aktowi fundacyjnemu przez kilka lat przełożony nie 
zwoływał zgromadzenia; i tak n. p. w dniu 5 sierpnia 1578 
zdał przełożony sprawozdanie z lat 1574, 75, 76 i 77 (por. 
E, 80 v). Niekiedy wypłacano pewne dziesięciny odrazu za 
kilka lat. Instytucya tak ważna i takim splendorem opieki kró
lewskiej otoczona jak rorantyści, otrzymywała od dostojników 
pewne przywileje i dochody, potwierdzane przez królów. 
W „Elenchu“ czytamy (fol. 41 v) pod datą r. 1553: „Item 
Eodem anno pro decimis manipularibus omnis grani nuper 
a Praepositura Ecclesiae collegiatae Lanciciensi dismembratis 
et Praeposito cum Praebendariis incorporatae videlicet de agris 
in oppidis Pabijanicze et Rzgoff (Czchów), villisque Gąthka, 
Chocziianowicze et Laskowicze consistentibus, accepi a Rndo 
domino Philippo Padnijewski Cantore Cracoviensi et Praepo
sito Lanciciensi medios fructus, marcas sexaginta duas cum 
media peccuniae polonicalis et numeri consueti“. Z załączo
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nego na końcu pracy dokumentu (II) dowiadujemy się, że 
Zygmunt III potwierdził darowiznę kanonika krak. Marcina 
Szyszkowskiego, na rzecz rorantystów (w r. 1602). Dotyczyła 
ona wyderkafu w kwocie 100 zł. poi. na wsi Obiągor w pow. 
chęcińskim (Sandomierskie). Była to darowizna czasowa dla 
przełożonego „eiusque collegis praedicti sacelli sacerdotibus 
et cantoribus modernis et pro tempore existentibus“. I ta 
darowizna była obwarowana immunitetem kościelnym 1).

Z „Elenchu“ dowiadujemy się również o nieporozumie
niach między rorantystami a tymi, którzy byli zobowiązani 
oddawać im część dziesięcin, któremi zarządzali. Charaktery
styczną jest następująca notatka: „Eodem anno (sc. 1610) 
Generosus Dominus Stanislaus Radzieiowski, Castellanus Ra
vensis, Capitaneus Sochacowiensis rapuit decimam ex Kąszki 
et Kozlowicze“ (E, 118 v). Miało się to stać „propter quan
dam variationem Agrorum“. Prawdopodobnie wnieśli roran
tyści skargę do króla, tak, że generosus Radziejowski „per 
Decretum Suae Regiae Maiestatis“ zwrócił to, co rorantystom 
bezprawnie „rapuit“.

Także żupnik bocheński wdał się w spory z rorantystami. 
Nie wypłacił im należytości za lata 1612—1616, lecz „post 
linem litium“ zwrócił je.

Poza tem kronika rorantystów nie obfituje w żadne szcze
góły interesujące. Majątek ich rosnął ustawicznie, nie ku dobroci 
artystycznych produkcyi. Przekonamy się bowiem w dalszych 
częściach tej pracy (a zwłaszcza z dziejów kapeli z końca 
XVII i z pocz. XVIII wieku), iż troski o „temporalia“ wy
warły niekorzystne wpływy na artystyczną pracę rorantystów.

1) Z małej notatki w „Elenchu“ (fol. 105 v) pod datą 1599 wnosić 
można, iż kardynał Jerzy Radziwiłł nadał rorantystom dziesięciny w Swoszo
wicach. Wynosiły 400 fl. (por. E, fol. 109 v).

Materyały. 2



III.

W tym rozdziale mam zamiar podać w alfabetycznym spisie 
wszystkich członków kapeli rorantystów aż do r. 1624, t. j. 
do objęcia prepozytury przez Marcina z Mielca. Ważność tego 
postąpienia motywuję tem, że wobec ciągłego odkrywania 
coraz nowszych kompozycyi z XVI zwłaszcza wieku, niejedno 
nazwisko może stać się biograficznie aktualnem. W braku 
wielu dokumentów oraz z powodu chwilowej niemożności 
zrobienia wyciągów z „Acta actorum“ krakowskiej kapituły, 
ograniczam się do tych nazwisk, które znajdują się we wspom
nianym na wstępie „Elenchu“ (E.), czasem nie podającym 
nazwiska rorantystów lecz tylko imię, wskutek czego domysły 
są nieuniknione. Wszystkie nazwiska podaję w pisowni „Elen
chu“, tosamo dotyczy imion, do których nie jest dodane 
w „E.“ nazwisko. Załączam również nazwiska substytutów.

Dla łatwiejszej oryentacyi dodana jest gwiazdka przy każ
dem nazwisku rorantysty.
Abraham ... w r. 1589 był substytutem przez miesiąc 

i kwartał.
Adamus (I) ... w r. 1586 był substytutem zapewne krótko, 

może identyczny z Ad. Maglossek.
Adamus (II) ... w r. 1599 rorant. (?), czy identyczny z A (I)? 
Andreas ... w r. 1593 i 1594 był subst. przez krótki czas. 
Andreas ... był śpiewakiem królewskim lub katedralnym, zaś 

w r. 1620 subst. przez kwartał. W E. (130 r) zwany jest 
„Cantor Castrensis“.

Augustinus ... od r. 1557—1559 subst. (?) całoroczny (w r. 
1559 przez 2Va kwartału).

* Bąkowsky, Stanislaus, od r. 1560 (prócz pierwszych 
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dwóch kwartałów) do r. 1578; prawdopodobnie identyczny 
ze Stanisławem de Błonie.

Balthazar . .. przez 8 tygodni subst. w r. 1548.
Baran, Gasparus był przez 20 tygodni w r. 1585 subst. 
Bawol, Stanislaus de Posnania, przez 4 tyg. w r. 

1544 subst.
Belkowski, Joannes, w r. 1621 subst. przez 3 kwartały. 
*Bełcimius (Belcinius), Albertus Varcensis (Warka), 

dr. obojga praw, był od r. 1602—1618 przełożonym ka
peli ror.; ponieważ z r. 1600—1602 brak w „E“ nazwisk, 
przeto nie jest pewnem, czy przed r. 1602 nie był preben
daryuszem. W r. 1618 zrezygnował, zostawszy kanonikiem 
we Lwowie i wbrew przepisom aktu fundacyjnego nie będąc 
przez cały rok obecnym w Krakowie. W „E“ fol. 127 r 
czytamy :

„Post Resignationem Praepositurae, quam die decima 
Decembris Anni praesentis Dnus Albertus Bulikowsky Nota- 
rius Publicus nomine Admodum Rndi Dnj Alberti Belcinij 
Juris utriusque Doctoris Canonici Leopoliensis resignavit, In 
cuius Praepositi absentia qui fere anno integro non residebat 
in Praepositura, Domini Praebendarij, qui Reditus Commu
nes colligebant in fine Anni Millesimi Sexagentesimi deci
mi octavi fecerunt rationem in praesentia omnium D. Prae
bendariorum, quam rite et sufficienter factam, residuumque 
in aerarium Communitatis impositum testamur. In cuius rei 
fidem hoc chjrographum fecimus (Residuum [później dopi
sane]). Johannes Mirmicius Stantius a Wielgomłyn Senior 
Praebendarius mpp.“ (Por. również: E 111 r—124 v).

Byecz, Stanislaus, (de), subst. przez 1 tydzień w r. 1588. 
Blasius ... (Adolescens), w r. 1592—93 przez b. krótki czas 

subst.
Blonye, Stanislaus de, v. Bąkowsky.

2*
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Boboviensis (z Bobowy), Theophilus, vicarius, przez 3 
mies. r. 1619 subst.

Bochnia, Paulus de, subst. od r. 1549—1551; w r. 1549 
przez 1 kwartał, tosamo w r. 1551.

Bokkius, Petrus, subst. (?) w r. 1620; może identyczny 
z Piotrem z Nowego Targu.

Bolechoviensis v. Bolechovita (z Bolechowa), Jacobus, 
psalterista, śpiewał jako tenor przez 9 miesięcy w r. 1619 
(subst.), w r. 1620 przez 6 mies., tosamo w r. 1625; pra
wdopodobnie i w latach 1622—1624, z których brak ra
chunków.

* Borimius (Borzym, Borzymski), Joannes, między 
r. 1602 i 1607 został prebendaryuszem i był nim do r. 
1619, poczem został dyrygentem kapeli rorant., które to 
stanowisko opuścił z niewiadomego powodu między r. 1622 
1624, najprawdopodobniej w r. 1623. Zachowało się w „E“ 
kilka dokumentów jego działalności, które załączamy:

„Anno 1608. Joannes Skrzynno et ego Joannes Borimius 
Praebendarii Capellae eiusdem fuimus in Decimatione Vil
larum Cervonaniva, Kaszki, et Kozlowicze, Capitaneatus 
Sochaczoviensis, quam quidem Decimam, nonnulis (!) colo
nis Vendidimus nonnullis vero manipularem accepimus. In 
Kaszki odewsi do Busilycz, In Kozlowicze, od Jaktorowskiego 
boru, aż do drogi Oriszowskiey, z jedne strone, a z drugą 
strone (!) aż do drogi Radzieiowskey“ (E, 116 v). „Anno 
1609 Ego Joannes Borimius Decimavi, sicut et anno prae
cedenti ex agris Villarum Ceruonawola (!). Kaszki et Ko
zlowicze i t. d.“ (E, 117 r).

„Anno Dni 1610 Stanislaus Dobrziałoviensis, Praeben
darius in districtu Sochaczoviensi decimavit cum Joanne Bo- 
rimio etc.“ (E, 118 r).

„Reverendus Dnus Joannes Borimius Praepositus in prae
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sentia omnium Praebendariorum capitulariter congregatorum 
fecit rationem de perceptis et expositis Proventibus Com
munitatis Anno Dni Millesimi Sexcentesimi decimi noni, 
quam rite et sufficienter factam, residuamque quod ultra 
expositam Proventuum ex Portionibus Vacantum, et pro 
Fabrica remanet, in aerarium Communitatis in praesentia 
Dnorum Praebendariorum, repositum esse testamur. In cuius 
rei fidem meliorem, manibus nostris subscribimus. Johannes 
Mirmicius a Wielgomłyn manu ppa“. (E, 129 v).

(1620 ) „Rndus Dnus Joh. Borimius Praepositus ratio
nem fecit“ i t. d. j. w. (E, 130 v). Por. nadto E, 1 17 v, 
119 v, 122 v, 123 v, 124 v, 125 r-v, 127 v, 129 v, 131 r.

Inne daty i szczegóły biograficzne oraz charakterystykę 
Borzymskiego jako kompozytora, zawiera praca autora p. t. 
„Johannes Borimius-Borzymski“ w „Przeglądzie muzycz
nym“, III, 1.

* Boruczki, Thomas, członek kapeli od r. 1576—1583, 
(zrezygnował w styczniu t. r.).

* Brzesky, Johannes Żarnovius (zwany Żarnów
skim lub Żarnowitą), rorant. od r. 1570—1574.

Brzezie, Lucas de, subst. w. r. 1621 od 21 lutego do 19 
czerwca.

*Brzezyny, Johannes de, ror. od 30 października 1544 r. 
—1547 (zmarł 14 kwietnia t. r.).

Brzeżek, Simonus de, subst. w r. 1543, 1544, 1547, 
i 1548 przez pewne części roku.

Brzozów, Valentinus de, subst. przez 1 kwartał w r. 1545. 
Brzozów, Stephanus de, subst, przez 1 kwartał w r. 1551. 
* Buczkowski, Simonus, ror. od połowy r. 1574 — pół 

roku 1576.
* Busko, Joannes de, ror. od 27 maja 1547, zrezygnował 

7 września 1549.



Charziny, Josephus de, subst. przez I kwartał w r. 1548. 
Chodzisz, Andreas (de), subst. od 11 kwietnia do 23 

lipca 1621 r.
Christophorus ..., subst. (?) od połowy r. 1593 - 1594 (może 

do r. 1595 lub 96, z których brak imiennych rachunków).
Ciechanów, n. Skarżyński.
* Czyemierzycza, (Ciemierzyca),... de, rorant. (?) w r. 1583. 
Częskowicze (Ciężkowice) Valentinus de, subst. przez 

1 kwartał w r. 1545, przez 3 kwart, w r. 1546 i 2 kwart, 
w r. 1550.

Czarnocin, ... (de), subst. w r. 1591.
(Clomiczky, Cosmynek, Cracovita, Cromerus, Curzelow p. 
pod „K“).

Dobczyce ... (de), rorant. (?) od kwietnia 1593—1594 (może 
95 i 96).

*Dobrzyałoviensis Stanislaus, rorant. od r. 1610 (może 
nieco wcześniej) do r. 1618. Zbierał dziesięciny (v. Bo
rimius). Przytaczamy jeden z dokumentów:

„Anno 1611. Stanislaus Dobrziałoviensis et Benedictus 
à Pilcza Praebendarii, tantum ex agris Villae Czerwonaniwa 
decimaverunt; ex agris vero villarum Kaszki et Kozlowicze 
Generosus D(ominus) Stanislaus Radzieiowski Castellanus 
Revensis Capitaneus Sochaczoviensis propter quandam va
riationem Agrorum decimam rapuit, quam tandem (...) pis
sime per Decretum Suae Regiae Maiestatis restituit.. . “ 
(E, 118 v).

„Anno Dni 1612. Stanislaus Dobrzijałoviensis Praeben
darius Decimam ex villis Czerwonaniwa, Kaszki et Kozło
wicze in districtu Sochaczoviensi, partim colonis vendidit, 
partim, ab iis qui incerti ad solvendum erant, manipularem 
accepit“ (E, 120 r). 

Tosamo w r. 1613 i 1614 (E, 121 r i 122 r).

22
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Drzewicza,... (de), subst. przez krótki czas w r. 1577. 
Dzaloszycze (Działoszyce), Joannes de, przez 2 kwart, 

w r. 1547 subst.
* Erasmus,..., rorant. w r. 1564 i 1565.
Felix,..., subst. w r. 1581 (1 kwart.), 1582 (3 kwart.) 

i 1588 (przez krótki czas).
* Glyniczky v. Glynsky, Joannes, rorant. od r. 1563 

(3 kwart.) — 1565.
* Główny, Jacobus, roran. od r. 1568—1578.
Gorka, D a n i e 1 u s a, jakkolwiek zdaniem Mikołaja z Po

znania „minus valuit pro Sacello“, to jednak „habendo res
pectum in eundem“ przyjęto go w r. 1546 na miesiąc maj.

Gregorius... subst. przez 1 kwart, w r. 1567.
Gregorius... subst. (?) w r. 1585 (przez 11 tyg.), 1586—88, 

1597 99 (7 mies.).
* Grodzyecz (Grodziec), Stanislaus de, rorantysta od r. 

1552-1555 († lipiec).
Grodziecz, Albertus, subst. w r. 1614 (przez 1 kwart.; 

w E, 122 v nazwany jest „praebendarius) i w r. 1618 
przez 10 mieś, i 2 tyg.).

Grula..., subst. przez 1 kwart, w r. 1567.
* Jacobus,... clericus, należał do kap. ror. w r. 1561 (może 

do 1565; rubryki wspominają tylko o „kleryku“; może 
identyczny ze Skwirniowitą lub Głównym [v. h.]), nazwiska 
te wypływają, gdy znika „Jacobus Clericus“ i gdy pojawia 
się „Johannes clericus“ [„novus“].

* Yadowniki, Thomas de, od r. 1543 rorant.-kleryk do r. 1560. 
W E, 79 r (1572) pojawia się „Thomas Clericus S. M. 
R.“ jako substytut, zaś w E, 81 r (1575) przełożony (St. 
Zając) opłaca za zgodą rorant. pogrzeb „Thomae musici 
R. Mtis“; nie jest pewnem, czy te trzy imiona odnoszą 
się do jednej osoby.
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* Yaszlo (Jasło), Valentinus de, rorant. od r. 1544 (od 
20 września) — 1546.

* Yastrząb (także Yastrząbye i Yastrząbyecz), Va
lentinus de, rorant. od r. 1543 — 1547 († 27 czerwca).

* Joannes (I) ..., clericus-rorant. od r. 1566 (prawdopod. od 
września), do 1571, lub może dłużej; E, fol. 75 v jest 
wspomniany „Joannes Clericus de Szuchezicze“ w odróż
nieniu od:

Joannes (II)..., clericus magister Piotrkovius (fol. 78 v 
także Joannes Clericus Magister de Clericatura), subst. od 
r. 1570—?

* Joannes (III) ..., clericus, wspomniany pod r. 1598 i 99, 
może „clericus“ z lat poprzednich jest identyczny z nim; 
nie jest wykluczone, iż ten Joannes odnosi się do Borimiusa 
(por. także Joba z Wiślicy):

* Kietlicz, Albertus, rorant. od r. 1619— 1621 (może dłu
żej; z lat 1622—24 brak rachunków osobistych).

* Kleczoviensis, Gasparus, rorant. od r. 1576— 1585( pra
wdop. do r. 1579 jako subst. lub też z przerwą w r. 1578).

* Clomiczky (Kłomicki?), Stanislaus, rorant. od r. 1555 
— 1557.

Klothno (Kłotno),... (de), subst. od r. 1586—1592 (z przerwą 
od r. 1590—1591).

* Kochanowscy, Nicolaus de Wąchocko, rorant. od r. 
1552—1555 (styczeń).

Kołaczice, Marcus de, subst. przez 2 kwart. w r. 1552.
Końskie, Jacobus (de), subst. w r. 1566 (przez 1 kwart.?).
Koprzywnica, Stanislaus à, subst. w r. 1600 (przez pół 

roku?).
Cosmynek, (Kośminek), Mathias de, subst. przez krótki 

czas (we wrześniu?) r. 1546.



Cossiczky, (Koszyczki), Joannes de, subst. przez 1 
kwart, r. 1548.

* Cracovita (Cracovianus), Stanislaus, rorant. od. r. 
1561-1570.

* Cromerus, Joannes, w r. 1615 przez 2 kwart. subst. jako 
„diaconus” (E, 122 v); od r. 1616 rorant., w 1625 zwany 
jest „canonicus“; niewiadomo kiedy ustąpił, gdyż od r. 1625 
do r. 1631 brak w „E“ rachunków. Do Cromera powró
cimy w II części tej pracy.

Krczyęczycze (Krzcięcice), Josephus de, subst. od r. 
1551 —1553 (z przerwami).

Krzepczow), Joannes (de), „clerica“, subst. od r. 1597 (za
pewne wcześniej) do r.? (w rubryce od r. 1599 jest w „E“ 
mowa tylko o „kleryku” bez wymienienia nazwiska).

Xiąż (także Kxssiąs, Xiąsz i Książ), Joannes de, 
subst. w r. 1544 (przez 1 tydzień).

*Xiąż, Sebastianus de, rorant. od r. 1548 do r. 1565. 
Curzelow, Stanislaus de, subst. w r. 1544 (przez 4 tyg.). 
Leonardus, v. Niżankowice.
Lypnycza (Lipnica), Bartholomeus de, subst. od r. 

1549—1550 (przez 1 kwart, i 3 tyg.).
Lipnica, Johannes de, subst. od r. 1550—1551.
Lublin, Andreas de, subst. od r. 1551—1552 (5 kwart, 

i 3 tyg.).
Lupa, (Lupus?),..., subst. od r. 1588 — 1591.
Lwowko, Jacobus de, subst. od r. 1550—1551 (przez 

2 kwart.).
Lwowko, Joannes de, subst. w r. 1597 przez 3 kwart.).
*Lanczuth, (Łańcut), Gasparus a, rorant. od r. 1555— 

4-go marca 1584 (zrezygnował).
Łęczycza, (Łęczyca), Nicolaus de, subst. w r. 1549 (3 

kwart.) i 1550 (2 kwart.).

25
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Łowicz, Stanislaus de, subst. od r. 1543 — 1547 (z przer
wami).

Maglossek, Adamus, subst. (?) od r. 1597—1599 (praw
dopod. dłużej; po r. 1599 brak imiennych rachunków).

* Maluzyn (Maliczyn?), Jacobus, zrazu subst., potem ro
rant.: 1576 i 1579-1585.

Mapyiko,..., subst. od r. 1583—1586.
Martinus,..., diaconus, subst. w r. 1615.
Matheus (I),..., subst. przez 4 kwart. w r. 1558 i 1559.
Matheus (II),..., subst. przez 1 kwart. w r. 1615. 
Mathias,..., subst. w r. 1579 (przez krótki czas). 
Michaelas (I),..., subst. od r. 1566—1567.
Michaelus (II),..., clericus; śpiewał w kapeli ror. przez 3 

kwartały w r. 1572 (może dłużej); czy identyczny z po
przednim, trudno rozstrzygnąć.

* Mielecensis (z Mielca), Martinus, od r. 1617— 1624 ro
rantysta, od 1624 przełożony kapeli rorantystów (E, 124 v, 
125 r. 126 r, 127 v, 129 v i 131 r). W „E“ zwany jest 
także „Martinus Mielecensis“ (126 r, 129v i 131 r) i „Mar
tinus a Mielecz“ (127 v). Powrócimy do niego w II części 
tej pracy.

*Myesczyszka (Mieściska), Valentinus de, rorant. od r. 
1543— 1548 (zrezygnował „dominica undecima post festum 
Sanctae Trinitatis“ t. j. 12 sierpnia). Był to chronologicznie 
pierwszy rorantysta.

* Mirmicius alias Staniek V. Stantius, Joannes a Wie1go
młyn rorantysta od r. 1597 (może wcześniej; od r. 1595 
—96 brak rachunków imiennych) do r. 1622 lub 1623. 
W dokumencie z r. 1618 załączonym ad „Bełcimius“ (v. 
h.) zwany jest „seniorem-prebendaryuszem“. Zachowały 
się też inne dokumenty z r. 1598:

„Anno Dni 159 octavo die 14. Januarij Honestus Job 
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a Wislicza Praebendarius Confrater noster Rorantista cui, 
cum ab ipso Praeposito Venerabili Stanislao Zaiącz, cum 
etiam ab omnibus proventibus Communitatis commissum fuit, 
ob senio iam confectam et ex oculis laborantem eiusdem 
Praepositi aetatem, cuius id munus semper fuit, coram nobis 
Praeposito et Praebendarijs praefatae Capellae Rorantista- 
rum, fecit debitam sufficientemque rationem de percepta pe
cuniae summa, videlicet mille trecentis et decem florenis 
pro Anno Dni 159 octavo perceptis. Exposuit enim (quod 
ex regestris specialibus computavimus) florenos mille du- 
centos septuaginta novem, grossos undecim, solidos duos. 
Restantem vero summam videlicet florenos triginta, grossos 
decem octo, solidum unum, per Confratres in thesaurum Com
munitatis imponi curavit. Praesentibus Honorandis Stanislao 
Zaiącz Praeposito, Francisco Wielopole, Benedicto Pilcza, 
Joanne Pobiedziska, Laurentio Padaiewski, Praebendarijs, 
Joanne Krzepczow Clerica, Capitulariter congregatis, de qua 
satisfactione per nos praesenti scripto quietatur et me Joh. 
Mirmicio alias Staniek a Wielgimłyn etiam Praebendario 
qui de consensu et mandato Praepositi et Confratrum scripsi 
manu propria“. (E, 107r-v). Trzeci dokument załączony 
ad „Wislica“, czwarty ad „Borimius“. Por. E, 106 r-v, 
107 r, 108 r, 111 r. 117 r-v, 119v, 122 v, 123 v, 124 v, 
125 r-v, 127 V, 129 V i 131 r.

Mirmidon, Felix, subst. przez kwartał i 6 tyg. w r. 1548 
Moraüiüs, v. Połanecensis.
* Muha (Muka?), Joannes deWoynycz (Woinicz), ro

rant. od r. 1546—1549 (zrezygnował „post festum S. Lu
ciae“ t. j. po 13 grudnia).

Nikolaus..., subst. w r. 1579 (E, 88 v), przez krótki czas. 
Nieżankowice, Leonardus (de), rorant. (?) od r. 1581 
-1585.
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Nowy Targ, Petrus de, subst. od 14 stycznia do 19 czerwca
1621.

* Odrzywol, Nicolaus (de), rorant. od r. 1558—1574.
Opathowyecz (Opatowiec), Stanislaus de. subst. od r. 

1552—1556.
Pabyanicze (Pabianice), Stanislaus de, v. Zając.
Padaiewski (Padaiowski) Laurentius, rorant. od r. 1594 do

r. 1611.
Parzynczew,... (de), subst. w r. 1591.
* Pyąthek (Piątek),..., rorant. od r. 1584—1587.
*Pilcza, Benedictus de, rorant. od r. 1597 (może wcze

śniej; brak rach, od 1595—96) do r. 1616 (prawdop. tylko 
przez pół roku); por. również „Dobrzyałoviensis“.

* Pobiedziska, Joannes de, rorant. od r. 1598 (do połowy 
t. r. był subst.) do r. 1618 (przez 3 kwart.)

Pokrziwnicza (Pokrzywnica), Stanislaus de, subst. w r. 
1563.

Połanecensis, Albertus Moravius, subst. w r. 1617 
i 1618 przez 3 kwart.

*Posnania, Franciscus de, rorant. od 22 lutego 1 544 do 
pierwszego tygodnia w lipcu 1545.

*Posnania, Nicolaus de, pierwszy przełożony kapeli ro
rantystów, od r. 1543—?. Pewna część „Elenchu“ jest 
spisana jego ręką. Podajemy jeden dokument z czasów jego 
prepozytury:

„Anno domini 1546 die Martis XXIII februarii Racio 
totalis per V. Dominum Nicolaum de Poznania praepositum 
Sacelli Regiae maiestatis novae fundationis de Anno domini 
1543 sufficienter ac debite facta coram nobis praebendariis 
eiusdem Sacelli videlicet Valentino de Myeszczyszka, Va
lentino de yaszthrzab, Simone de Radomskye, Andrea de 
Szmygrod, Stanislao de Radomszkie, Joanne de Brzezyny, 
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Valentino de yaszlo etc. Nos itaque Praebendarij praefati 
accepta optima dispositione rationis praefatae videlicet do
mini praefati eundem dominum Praepositum de Summa per
ceptorum atque expositorum in ratione inventa de anno prae
notato quietamus ac pacificum reddimus nostro praesenti sin
grapho, in quo nomina nostra subscripsimus atque subscribi 
iussimus, realiter et cum effectu. Actum in arce Cracoviensi 
in domo dominorum Praebendariorum Sacelli Regiae maie
statis Anno die mense quibus supra“ (E, 3 r-v).

Analogiczne dwa dokumenty dosłownie niemal brzmiące 
(prócz nowych nazwisk rorantystów) pochodzą: jeden z tego 
samego dnia, drugi zaś z 28 sierpnia 1546, w których ks. 
Mikołaj z Poznania zdał sprawę z czynności urzędowych 
roku 1544 i 1545. El. nie podaje niestety daty ustąpienia 
Mikołaja z prepozytury lub też jego śmierci. [Zdaniem do
tychczasowych historyków muz. pols. zajmujących się także 
rorantystami, następcą miał być Krzysztof Borek (wzgl. 
z Borka); w „E“ nie ma ani słowa wzmianki o Borku, 
ani o Benedykcie ze Stryjkowa, o którym A. Sowiński 
twierdzi w „Słowniku“ (powtarzając za Gołębiowskim), 
jakoby był „dyrektorem rorantystów do r. 1574 (?!)“; 
niema dowodów, że należał do tej kapeli].

* Procopius,... , rorant. od r. 1586—1592.
Proszowice, Jacobus de, subst. przez 1 kwart. w r. 1548.
*Przemąth, Blasius de, rorant. w r. 1544 od 29 lipca 

do 30 listopada.
* Radomskie, Simon de, rorant. od r. 1543 — 1548 (zrezy

gnował w czerwcu).
* Radomskie, Stanislaus de, rorant. od 1 grudnia 1544— 

1554.
Radomskie, Vittus de, starał się o preb. w r. 1549. 
Radymno (I),... (d e), subst. w r. 1584 przez 6 mies. i 5 tyg.
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Radymno (II),... (de), subst. przez 1 kwart, i 1 tydzień 
w r. 1593; czy identyczny z poprzednim?!

Regnow, Jacobus de, subst. przez 2 kwartały w r. 1545 
— 1546.

Ribnicensis, Thomas Silesita, subst. przez 3 miesiące 
w r. 1620.

Russlan,..., subst. w r. 1587 przez krótki czas.
Rzeszow, Stephanus de, subst przez 1 kwart. w r. 1552.
[Stephanus,..., rorant. (?) od r. 1559—1563 (1 kwart.), iden

tyczny z poprzednim?]
Sadovius, Stanislaus, subst. w r. 1617—1618 przez rok 

(?) i trzy miesiące.
Salomon,..., subst. w r. 1592.
*Samborz, Petrus de, artium magister, rorant. od r. 1543 

do 4 kwietnia 1545 (zrezygnował).
Severinus,... clericus, subst. przez 6 mies. w r. 1619 (może 

dłużej).
*Siecziechowicze,... (de), rorant. w r. 1593—1597 (1 kwart.).
Sigismundus,..., subst. od r. 1578—1580 i w r. 1587.
Simonus (I),..., subst. w r. 1566—67.
Simonus (II),..., subst. w r. 1615 przez 1 kwartał.
* Skarzyński, Felix de Czyechanow, rorantysta od r. 

1552—1559 (niecały rok).
Skarzissow (Skaryszów), Valentinus de, subst. w r. 1557.
Skiczki (Skicki),..., subst. w latach: 1567, 1568 (część 

roku), 1575 (przez 1 kwartał), 1576 i 1578 (przez część roku).
Skierbieszow, Thomas (de), subst. (?) w r. 1578.
Skrzedowski, Mattheus, subst. w r. 1619 (przez 5 mies.)

i 1620.
* Skrzynno, Joannes (de?) rorant. został między r. 1603 i 1606 

(brak z tych lat imiennych rachunków), gdyż już w r. 1607 
zbiera dziesięcinę, jak dowodzi następujący dokument:
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„Anno 1607 Joannes Skrzynno post obtentum Deere
tum manipularis liberae Decimationis in Villis Czerwona
niwa Kaszki et Kozłowicze, Primam decimandi m ani pul a
riter possessionem accepit, in Villis Cerwonaniwa et 
Kozłowicze, in Kaszki vero propter pestem in sequenti anno 
solvendam Colonis vendidit“ (E 115 r).

W r. 1608 zbierał dziesięciny wraz z Borimiusem (v. h.). 
Jeśli nie jest identyczny z Janem Zabnensis (v. h.), to 
ustąpił w r. 1609.

* Skwirniovita, Jacobus, rorant. od r. 1566—1572.
Śleszyn,..., subst. w r. 1587.
* Szlomnyky (Słomniki) Andreas de, rorant. od 4 marca 

1548— 1597; służył więc kapeli przez lat prawie 50, czem 
żaden z rorant. nie może s ę wykazać. Przekazano to po
tomności przez umieszczenie w r. 1598 w kaplicy św. Je
rzego na Wawelu nagrobka, który podaje Szymon Staro
wolski w „Monumenta Sarmatorum“ (Kraków, 1655, str. 57): 

„Venerabilis Andreas a Słomniki Rorantista, Annis 50 
in officio Sacerdotali pie ac honeste in sacr: AEtatis annum 
agens 89. Divin: vita functus nic quiescit, 1598“.

Urodził się zatem w r. 1509. 
Słupia, Valentinus de, subst. w r. 1550 (przez 2 kwart.), 

1551 (przez cały rok) i 1552 (przez 11 /2 kwart.).
* Szadek (Schadek), Thomas, bakałarz nauk wyzwol., 

penitencyaryusz, wikary katedralny i rorantysta; do niego 
odnosi się prawdopodobnie wzmianka „Thomas Clencus 
S. M, R.“ pod datą 1572 (E, 79r); od r. 1575—1578 
występuje jako rorantysta (E, 81 r 87 r).1)

1) Szadek jest autorem mszy: „Officium in melodiam motetiae 
Pisneme“. Dotąd nie znano pochodzenia tematu tej ostatniej mszy uważa
jąc ten tytuł za „niezrozumiały”. Przez pewien czas sądziłem, że wyraz 
„pisneme” należy rozdzielić na „pisne” i „me” („pisne me”), co wskazywa
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Szala, v. Warszawa.
Schalony,..., subst. w r. 1591.
Szmygrod, v. Żmigród.
* Stryjków, Benedictus de, był trzecim dyr. rorantystów 

od r. 1557(?) —1573. W „Elenchu“ nie ma o nim wzmianki 
(por. Gołębiowskiego „Lud“, III, 209).

Strzelno, Felix de, subst. (przez kwartał) w r. 1547.
Thomas,..., clericus, subst. w r. 1560, może i dłużej.
* Tyczyn,.. . , rorant. od r. 1588—1594, prawdop. jednak 

dłużej (od r. 1595—96 brak rach. imiennych, w r. 1597 
już nie występuje).

Valentinus (I),..., subst. od r. 1555 1557.
Valentinus (II)..., subst. od r. 1589—90.
* Varka (Warta?), Laurentius de, Baccalarius, rorant. 

w r. 1549 przez kwartał i kilka tygodni.
Warszawa, Joannes Szala a, subst. w r. 1549 i 1550 

(przez 11 /2  r).
Wesołowita v. Wesołowski,..., rorant w r. 1585— 1591
Wielopole, Franciscus (de), rorant. od kwietnia r. 1593 

do 1599 (może do 1600 lub 1601).

łoby na czeską proweniencyę tego „motetu“. Dopiero przed niedawnym cza
sem przy przeglądaniu Ms. mus. 42 w bibliotece nadwornej i państwowej 
w Monachium zauważyłem przy jednej (5-głosowej) mszy Tomasza Crec
quillona († po r. 1557) napis:

„Messe Pis (-puis) ne me peult venir“. Msza ta ukazała się 
w nakładzie Tylmana Susato wraz z inną mszą tego franc. kompozytora 
w r. 1546. Początek głosu kontratenorowego w „Kyrie“ jest w następstwie 
tonów identyczny z początkiem głosu dyskantowego w mszy F. Szadka (w „Ky
rie“ i t. d.) Nazwa „motet“ nie wchodzi tu w rachubę, gdyż „msza“ składa 
się z szeregu „motetów“. Głos tenorowy manuskryptu, zawierającego msze 
Szadka i t. d., zaginął. Inne głosy są w posiadaniu krakowskiego Grona kon
serwatorów, które je wykupiło od antykwaryusza drezdeńskiego p. E. Bertlinga.
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Wielunensis, Stanislaus, śpiewał altem jako subst. od 1 
stycznia do 10 września r. 1619.

* Wislicza (Wiślica), Job de, rorant. od r. 1577—1601 ; zmarł 
z końcem kwietnia lub pocz. maja 1601, zachowało się 
kilka dokumentów jego działalności:

„Anno Dni 159 octavo die 20 Aprilis Job a Wislicza 
Praebendarius accepi a Dno Praeposito Stanislao Zaiącz 
praesentibus fratribus capitulariter congregatis Summam pe
cuniae videlicet Florenos Centum Sexaginta tres, ex aliquot 
Annis restantem, quam sic exposui. Imprimis Anno eodem 
die 18 Aprilis, de mandato D. Praepositi et confratrum dedi 
pro Eleemosina Fraternitati S. Lazari ad manus Reverendi 
D. Taranowski flor. 10.

Item pro itinere ad renovandum Contractum cum Dno 
Capitaneo Sochaczoviensi Job et Joanni Clerico eodem Anno 
dati sunt fl. 27. gr. 29.“ i t. d. (E, 105 r).

„Anno Dni 1598 ultima mensis Decembris Honorabilis 
Job a Wislicza Praebendarius Confraterque noster Roran
tista cui Anno superiore cum ab ipso Praeposito Venerabili 
Stanislao Zaiącz, cum etiam ab omnibus Praebendarijs of
ficium dispensandae peccuniae, totius proventus Communi
tatis commissum fuit, ob senio iam confectam et ex oculis 
laborantem eiusdem Praepositi aetatem, cuius id munus su
prafuit, coram nobis Praeposito et Praebendarijs suprafatae 
Capellae Rorantistarum fecit debitam sufficientemque ratio
nem de percepta peccuniae Summa videlicet Mille trecen
tis et decem florenis pro Anno Dni 159 Septimo perceptis. 
Exposuit enim quod ex registris specialibus computavimus 
flor. 1229 gross. 25. Restantem vero Summam videlicet 
fl. 80 gr. 5 per Confratres in thesaurum Communitatis im
poni curavit. Praesentibus Honorandis Stanislao Zaiącz Prae
posito, Francisco Wielopole, Benedicto Pilcza, Joanne Po

Materyały. 3 
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biedziska, Adamo Maglossek, Laurentio Padaiowskj, Prae

bendariis, Joanne Krzepczow Clerica Capitulariter congregatis, 
de qua satisfactione per nos praesenti scripto quietatur. Jo
annes Mirmicius Staniek Wielgomlynensis Praebendarius de 
Consensu et Mandato Praepositi et Confratrum scripsit ma. 
ppa“. (E, 106 r-v).

„Honorabilis Job a Wislicza Senior Praebendarius Con

fraterque noster Rorantista cui commissum fuit a Venerabili 
Dno Praeposito Stanislao Zaiączek cum Praebendariis of
ficium exigendae peccuniae eiusdemque dispensandae totius 
proventus Communitatis ob senio iam confectam et iam in 
lecto aegritudinis suae iacentem eiusdem Praepositi aetatem 
cuius id munus semper fuit, post mortem praefati Praepositi 
in Anno Dni 1601. die vero prima Februarij profectus est 
Warszauiam cum Venerabili Domino Joanne Brzezińsky 
Praeposito S. Jacobi in Cazimiria ad comitia generalia in 
negotio Communitatis videlicet ex parte decimarum Socba

czoviensium ad meliorationem earum et decimandarum. In 
quo negotio Warsaviae in dictis Comitijs mansit undecim 
hebdomadas, in quibus decretum obtinuit decimationem re
alem decimandarum decimarum. Reversus domum incidit in 
gravem aegritudinem in qua existens praeter spem omnium 
Praebendariorum intestatus mortuus est non facta ratione 
Communitati de percepta et exposita peccunia anni Dni 1600 
et vltra. Nihilominus post mortem eius in camera ipsius 
inventum est Regestrum speciale manu eius propria raptim 
scriptum, in quo regestro perceptae et distributae peccuniae 
descriptio fuit: Imprimis de zuppa Bochnensi tria quartualia 
accepit videlicet flor. 120 distribuitque septem Praebendarijs 
cum Clerico, etc.“ (E, 109 r-v.; por. E, 86 r—109 v). 

* Wolski, Severinus, clericus, należał do rorant. od r. 1620 
do 1624 (może i dłużej).
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Wróblewski,..., subst. od r. 1578 79 (mniej więcej przez 
3 kwartały).

* Zabnensis (z Żabna), Joannes, rorant. od r. 1608 (może 
wcześniej; od r. 1603 —1607 brak imiennych rach.) do r. 
1621 (może do r. 1622 lub 23; brak rach. z tych lat).

* Zając v. Zajączek, Stanislaus de Pabianice, 
należał do kapeli rorant. od r. 1553 (E, 42 r); w r. 1574 
został przełożonym rorantystów i pozostawał na tym sta
nowisku z tytułem wicedziekana katedralnego do r. 1601, 
w którym zmarł z powodu wielkiej starości i prawdopo
dobnie choroby oczów. Obok Andrzeja ze Słomnik służył 
swej sztuce najdłużej, bo tylko o rok krócej od niego. Kilka 
dokumentów dotyczących ks. Zająca jest załączonych po
wyżej ad „Mirmicius“ i „Słomniki“.

Dodajemy jeszcze jeden dok. z czasów jego prebendy: 
„Anno Dni 1578 die hodierna Martis Quinta Mensis 

Augusti Venerabilis Dnus Stanislaus Zaiączek a Pabiani
cze Vicedecanus Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis et Ca

pellae Serenissimi dni Sigismundi Primi Regis Poloniae Prae-
positus fecit debitam ac sufficientem rationem Capellanis 
eiusdem Capellae videlicet Casparo Lanczut, Andreae 
Szlomniki, Stanislao Bąkowski, Thomae Skierbieszów, Job 
Wislicza et alijs“ etc. (E, 80 v.; por. E, 42 r—109 v). 

Zakroczym, Laurentius (de), subst. w r. 1568—71 
i 1575—83.

Zarnowyecz (Żarnowiec), Jacobus de. subst w r. 1545. 
Zeloto, Martinus de, subst. w r. 1548 przez 5 tyg. 
Zembrzycza, Stanislaus de, subst. od r. 1581—82.
* Ziwecensis (z Żywca), Stanislaus, clerica, należał do 

rorant. w r. 1617 (może i wcześniej).
*Szmygrod (Żmigród), Andreas de, rorant. od r. 1543 

(13 maja) do r. 1555, w którym zmarł.



* Zrzebie, St..., rorant. od r. 1586—1592.
* Zrzebicza,..., rorant. od r. 1584—1587 (3 kwart.).
Zurowsky (Żukowski?), Valentinus, subst. w r. 1547 

przez b. krótki czas.

Uwagi: 1. W kaplicy zygmuntowskiej śpiewali rorantyści responzoryum 
wielkotygodniowe „Tenebrae factae sunt“ z udziałem „scholarów" (teologii?) 
za co wypłacali im kilkanaście groszy (por. El.).

2. W „Elenchu“ nie ma wzmianki o prepozyturze Benedykta ze 
Stryjkowa, lecz do niego odnosi się prawdopodobnie notatka na fol. 
79 v: „... quia praeter hanc, mulla alia peccunia sabinique ex eadem omnia
necessaria tam domus quam sacelli prouidebamus postmortem prae
positivacante praepositura 1573“. Zmarłby zatem w r. 1572, nie 
zaś 1574, jak dotąd utrzymywano.
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IV.
Dla dziejów naszej muzyki i jej związku z muzyką za

chodnią jest rzeczą wielkiej wagi poznać program produkcyi 
rorantystów. Niestety „Elenchus“ nie podaje w rubrykach 
wydatków na druki lub kopie muzykaliów. Jako jedyne źródło 
poznania programu muzycznego rorantystów służyć nam może 
tylko to, co uratowano z biblioteki kapeli i co przechowuje 
obecne archiwum kapituły krakowskiej. Z kopii wywniosko
wać można o używaniu niejednego druku; jednakże i te do
mysły nie są i nie mogą być obfite. Wogóle z XVI stulecia 
nie zachowało się tyle zabytków drukowanych i rękopiśmien
nych, aby można uzmysłowić sobie więcej niż tylko ogólny 
muzyczny program rorantystów. Co więcej — nie wszystkie 
z zachowanych druków XVI stulecia były w użyciu roranty
stów; niektóre z nich zakupiono dopiero w II połowie XVII 
stulecia (za prepozytury ks. Porębskiego). Na odwrót zaś 
niektóre kopie pisane w XVII wieku były odpisem dzieł 
spiewanych przez kapelę rorantystów w poprzedniem stuleciu. 
Po przeprowadzeniu paleograficznych studyów oraz poszuki
wań natury czysto archiwalnej jesteśmy w stanie dać ogólne 
lecz dość dokładnie informujące zestawienie.

A. Z pierwszej połowy XVI stulecia (do roku 1550 
lub bezpośrednio po nim) pochodzą następujące rękopisy 
i druki:

1) 3 książki głosowe (alt, tenor i bas, brak dyskantu; 
format 21X16, rękop. pap.), zawierające części mszy (in
troity, gradualia i t. p.) z napisami „Solenne“, „Angelicum“, 
„Sabbativale“, „Paschale“, „Furmańskie“ (!?), „Ungaricum“ 



38

i t. d. bez nazwisk autorów 1). Są dopisy z II połowy XVI 
wieku.

1) Szczególną jest cechą tego rękopisu, że w tenorowej księdze (fol. 
8—39) znajdziemy obok nutacyi mensuralnej, także choralną. 

2) Nieznana dotychczasowym historykom muz. pols. kompozycya Szadka.
3) V. G. — Valentinus Gavara (zwany „Gutek“).

2) 4 księgi głosowe (c., a., t., b.,) „Musica quatuor vo
cum (vulgo motecta nuncupatur)... nuper maximo studio com
posita... Liber primus“ Mikołaja Go m bert ha (Wenecya, 
MDXXXXI, druk Antoniego Gardana).

B. Z drugiej połowy XVI wieku zanotować należy na
stępujące dzieła:

1) 2 księgi głosowe (C., T.), spisane po części 
w pierwszych 20 latach (1550—1570), częścią po nich, oraz 
na pocz. XVII stulecia. Na oprawie tekturowej powleczonej 
skórą wytłoczona jest data: 1576. Zawierają kompozycye 
bezimienne i z nazwiskami autorów: a) Lubelskie Patrem 
omnipotentem (2-krotnie) i Angelicum Sanctus; b) „Kyrie
lejson“ Fabricij, c) „Annunciationis B. M. V. Introitus“ 
Thomae Szadek ) Poenitentiarij Ecclesiae Cathedr. et 
Viccarij, artium lib. Bace., d) „Sebastiani Felstin... 
ad Rorate“, e) „Aliud V. G.“ (przy „Rorate“ ), kompo
zycye z I poł. XVII stulecia wpisane później.

2

3

2) 3 księgi głosowe (C., A., B.), spisane w r. 
1570—80, zawierają bezimienne i imienne kompozycye: a) Deo 
Gratias, Fons bonitatis (Solenne); Alma Redemptoris Mater 
(Kyrie eleyson); Kyrie eleyson; Quam pulchra es (Kyrie 
eleyson); Officium gaude virgo mater (Kyrie eleyson; Ave 
Maria gratia plena (Kyrie eleyson); Missa mater matris (Ky
rie eleyson); Dominicale (Kyrie eleyson); Et in terra pax 
hominibus; Et cum spiritu; Communio (Vos qui secuti); 
Amen et cum spiritu tuo; Ex missa cum quatuor vocibus
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dla C. i A.) — b) Rorate coeli Martini Paligonij1) 
Kyrie Christe, Kyrie Elejson Krzysztofa Borka; drugie Kyrie 
eleison (Borka); d) Te Deum laudamus (Kyrie eleyson) 
Krzysztofa Borka [monogram: C. B.]2); e) Kyrie eleyson 
auctore Petro C e r t o n [z r. 1558 ?]; f) Communio de As
sumptione (Optimam partem elegit), Sanguine proprio, Egre
dimini, Introitus pro festo Purificationis (czy Certona?) 3); 
g) Officium Dies est laetitiae Thomae Szadek 1578 
(Kyrie eleyson etc.); h) Offitium in melodiam motetae Pis
neme Thomas a Szadek Vicarius Castri...; De Conceptione 
Visitatione Nativitate. Alleluja Felix Maria Sebastiani 
Felstin.

1) Istnieje kopia tego utworu, spisana w I poł. XVII wieku (z dodanym 
b. c.)

2) Monogram M R 1573(8) na końcu głosów tego utworu oznacza 
„Missa Rorate“.

3) Nie znam żadnego utworu Pierre Certon’a od tych słów poczynającego się.

3) Trzy msze Marcina Leopolity (zachowała się 
w zbiorach wawelskich tylko niekompletna kopia „Missae 
Paschalis").

4)   Cadeac Pierre cum quatuor vocibus conditae
Herrissant Jean Missae tres Paryż,
Sarnin Vulfran A. Le Roy & R. Ballard 1558

5) Certon Pierre: Missae tres, „ „ „ „
6) „ „ Missa ad imi- 

tationem moduli...            „        „     „ „
7) Certon Pierre: Missa pro de-

functis,      „         „     „ „
8) Goudimel Claude: Missae tres          „ „ „ „
9) Goudimel Claude

Maillard Jean Missae tres,    „ „ „ „
Sermisy Claude



40

10) Maillard Jean: Missa ad             cum quatuor voc.cond. 
imitationem moduli  A. Le Roy & R. Ballard

11) Marle Nicolas de: Missa 
ad imitationem moduli  ” ” ”

12) Sermisy Cl.: Missae tres,             „ „ „

Paryż, 
1559

1558
13) Orlando di Lasso: Moduli  

quinis vocibus   ”         ”        ” 1571

14) Orlando di Lasso: Primus 
liber modulorum quinis vo       ”      ”        ”
cibus

15) Orlando di Lasso: Secundus 
liber modulorum quinis vo       ”      ”        ” 1572
cibus

16) Orlando di Lasso: Tertius 
liber modulorum quinis vo       ”      ”        ” 1573
cibus

17) Orlando di Lasso: Novem  
Quiritationes divi Job          ”      ”        ” 1572

18) Lodovico da Vittoria: Hymni totius anni Rzym, 
Fr. Zanetti ..............................................

19) Orlando di Lasso: Selectissimae cantiones, 
Norymberga, K. Gerlachia.........................

20) Orlando di Lasso: Altera pars select. cant. 
Norymberga, K. Gerlachia........................

21) Ruggiero Giovanelli: Sacrae Modulationes, We
necya, A. Vincenti 

1581

1587

”

1598

Norymberga, K. Gerlachia................................ 1587
20) Orlando di Lasso: Altera pars select, cant.

Norymberga, K. Gerlachia................................ „
21) Ruggiero Giovanelli: Sacrae Modulationes, We- 

necya, A. Vincenti........................................1598
Że te druki były w użyciu rorantystów w XVI wieku, 

na to mamy zupełnie pewne dowody, choćby pod postacią 
notatek znajdujących się na tychże drukach. Nadto kopie 
z XVI i XVII stulecia wskazują na użycie przez rorantystów 
następujących kompozycyi Palestriny, wydanych w Rzymie:
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I) Palestrina G. P, A.: Missarum liber primus (III wyd. 
z r. 1592).

2) Palestrina G. P. A.: Missarum liber secundus (1567; 
może z r. 1589?!).

3) Palestrina G. P. A.: Missarum liber tertius 1570 
lub 1599).

4) Palestrina G. P. A.: Missarum liber quintus (1590 
lub 1591).

5) Palestrina G. P. A.: Missarum liber octavus (1599 
lub 1601).

6) Palestrina G. P. A.: Missarum liber nonus(1599 lub 1608).
7) Palestrina G. P. A.: Motectarum liber quintus (1584 

lub dalsze wydania z r. 1588, 1595 i 1601).
Zbiory wawelskie po rorantystach zawierają kilkakro

tne kopie niektórych mszy Palestriny wydanych w tych księ
gach. Dzieła Palestriny były śpiewane jeszcze w końcu XVII 
stulecia, przyczem w duchu ówczesnej epoki generałbaso
wej wykonywano je z towarzyszeniem organów) 1).

1) W artykule mym o „Zbiorach muzycznych na Wawelu" („Przegląd 
muzyczny" 1910, zeszyt 1—2) podałem szereg druków muzycznych z XVI stu
lecia (przeważnie norymberskich, z lat 1583—90), które jednak wcielono do 
biblioteki rorantystów dopiero z końcem XVII wieku. Z łatwo zrozumiałych 
powodów nie załączyłem ich do programu produkcyi rorantystów z drugiej 
połowy XVI stulecia. Ze względu na stosunki kulturalne z Włochami, 
Francyą i Niederlandami przypuścić można, że rorantyści śpiewali prawdopo
dobnie najcelniejsze, wzgl. najpopularniejsze dzieła najwybitniejszych twórców 
jak Josquina des Pres, L. Compere’a, H. Isaaca, Willaerta, Cl. non Papa, 
Senfla, Festy, Arcadelta, C. de Rore, C. Porty, Nanina, obydwu Gabrielich, 
obydwu Aneriów (G. F. A. przebywał u nas ca 1609) i t. d. Przypuścić 
należy również, że 1) uczniowie Palestriny (może prócz Giovannellego) znani 
byli dopiero od r. 1600, 2) że kompozytorów angielskich, hiszpańskich (prócz 
Vittorii) oraz czeskich nie znano. Wreszcie nie można nie wspomnieć, że 
koło r. 1540 kompozycye Henryka Fincka, Tomasza Stoltzera i St. Mahu 
były u nas znane.
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C. Rękopisy i druki z XVII stulecia (1600—1624):
1) G. F. Anerio: Missa pulchra es a 8 voc. (kopia).
(Utwór ten powstał prawdopodobnie podczas pobytu 

Aneria w Polsce ca 1609; bibliografowie nie wiedzą o ist
nieniu 8-głosowej mszy tego przedstawiciela późniejszej rzym
skiej szkoły).

2) Lod. Viadana: „Officia defunctorum“ (1609).
3) G. Zucchino Brixiensis: Liber primus in quo resp. 

missa vivorum et defunutorum introitus etc. (Wenecya, s. a.).
4) — Liber secundus etc., tamże 1613.
Trzy ostatnie druki oprawiono w Krakowie w r. 1614 

„Sumptu... Rorantistarum“).
Nadto mniejsze utwory Tomasza Cecchina, Fabri

cius a, Aspr. P a c e 11 e g o, Wincentego i Franciszka Li
liusa, A. Scandellego, Marka Scacchiego, G. P. 
Biandry, Annibala Orgasa (motety), Jana Borimiusa 
(„Rorate“), C. C1abona, oraz prawdopodobnie pierwsze 
utwory Marcina z Mielca. Czy „Offertoria“ i „Com
muniones“ Mikołaja Zieleńskiego (1611) były śpiewane, 
tego nie można sprawdzić; natomiast żaden z rękopisów wa
welskich nie zawiera kopii jego dzieł. Prawdopodobnie ró
wnież wydawnictwo Wincentego Liliusza p. t. „Melodiae 
sacrae“ (Kraków 1604), zawierające kompozycye wydawcy, 
oraz Hakenberger a, Marenzia (przebywał w Polsce 
ca 1595, a więc zapewne były znane i inne jego utwory), 
Pa celi ego Staniczewskiego i innych. Głównym jednak 
programem rorantystów były dzieła Palestriny i szkoły rzym
skiej, przy czem nie zaniedbywano polskich klasyków z XVI stu
lecia, zwłaszcza Leopolity, Paligoniusa i Felsztyńskiego, ró
wnież Borka i Szadka. Niektóre obce kompozycye (n. p. 
Scandellego, Pacellego, Viadany etc.) były prawdopodobnie 
znane i śpiewane przez rorantystów także przed r. 1600.
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Reasumując dotychczasowe „programy“ rorantystów, podane 
w ogólnych zarysach i jedynie na podstawie zachowanych 
druków i rękopisów na Wawelu (w archiwum kapitulnem) 
możemy stwierdzić, że królewska zygmuntowska kapela na 
ogół postępowała z czasem i rozwojem muzyki, nie zanie
dbując dawniejszych wybitnych dzieł, zwłaszcza swojskich. 
Z dalszych części tej pracy przekonamy się, że nie zaniedbała 
popierać polskich kompozytorów zwłaszcza w drugiej poło
wie XVII i na początku XVIII wieku Było to zgodne z du
chem fundacyi. Wszak rorantystą mógł być tylko polski śpie
wak. Usiłowania Włochów, nawet w epoce największego 
kultu muzyki włoskiej, spełzły na niczem. Nie zaniedbywano 
wykonywać utworów największych włoskich kompozytorów, 
jednakże dzieła Marcina z Mielca, Bartłomieja Pękiela, Krzy
sztofa Klabona, Franciszka Liliusza, Jacka Różyckiego, Ma
cieja Łukasiewicza, Władysława Leszczyńskiego, Wacława 
Maksylewicza, Grzegorza Gabryela Gorczyckiego, W. Cze
chowicza i innych mniejszych utrzymywały się w repertuarze 
produkcyi kapeli rorantystów. Zajmiemy się dziejami jej z dru
giej połowy XVII wieku w drugiej części tej pracy.

Uwaga: Ze względu na udział Wacława z Szamotuł w norymberskich 
publikacyach możemy przypuścić, iż rorantyści posiadali w swej bibliotece 
dwa następujące „zbiorowe dzieła“ ; „Psalmorum Selectorum a praestantissi
mis huius nostri temporis in arte musica artificibus in harmonias quatuor, quin
que et sex vocum redactorum tomus...“ (Norymberga, Montanus & Neuberus, 
1553-54; może tylko tom IV) i „Thesaurus musicus continens selectissimas 
octo, septem, sex, quinque & quatuor vocum Harmonias...“ (Norymberga, Mon
tanus & Neuberus, 1563-64; może tylko tom V). Znajdowały się w tych 
dziełach kompozycye najwybitniejszych mistrzów: Phinota, Claudina, Klemensa 
non Papa, Crecquillona, Gomberta, Verdelota, Willaerta, Jacqueta, Josquina, 
Orlanda di Lasso. Pamingera, Vaeta, Meilanda i innych.



DOKUMENTY.

I.
AKT FUNDACYJNY (1540).

ODPIS KOPII, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W ARCHIWUM KAP1TULNEM 
W KRAKOWIE.

In Nomine Domini Nostri Jesu Christi. Ad perpetuam rei memoriam. Est 
hoc proprium Episcoporum munus, ea quae ad divinum cultum pertinent, di
ligenter atque in eo quamplurimum elaborare, ut is quam maxime augeatur, 
cuius autem liberalitate munificentiaque auctus fuerit literarum monumentis 
mandare, ut ea posteris quoque testata et illustrata esse queat. Et nos quoque 
Petrus Gamrath a Szowokląski Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepisco
pus Sanctae Ecclesiae Metropolitanae Gnesnensis, Sedis Apostolicae lega
tus natus, et Regni Poloniae primas, necnon Episcopus Cracoviensis, planum 
testatumque facimus Universis et singulis quicumque in haec nostra monu
menta inciderint, quod Serenissimus atque idem longe omnium religiosissimus 
Princeps, et Dominus dominus Sigismundus eo nomine primus Dei gratia 
REX Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae etc. 
dominus et haeres, dominus noster Clementissimus, maiorum suorum vestigia 
secutus quos et ipsos piètate et religione habuit insignes, Divinum cultum 
in Ecclesia nostra Cathedrali Cracoviensi permultum auxit, idque eis temporibus 
quibus indormiscente nauclero nostro Christo, multa existunt heresum naufragia, 
multorumque animi in fide fluctuant, ut apud vicinos populos magna ex parte 
imminutus, et modo non penitus, sublatus Divinus cultus videatur, lis ipsis 
itaque temporibus tam miseris quibus in errorem inducantur, etiam electi, 
volens suam in prisca fide constantiam declarare, quod iuxta Pauli praeceptum 
depositum fideliter custodierit, prophanas novitates devitaverit, neque se omni 
doctrinae vento circumferri, atque ab eo quod vocavit in gratiam Christi: in 
aliud Evangelium transferri passus sit in ornandum templum Domini summa 
liberalitate usus est; persuasum enim sibi habebat [id quod res ipsa est] 
si quam aliam hanc ad Reges et Principes curam pertinere maxime, ut et 
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ipsi Divini cultus augendi sint studiosi, & quo sunt prae caeteris divites 
magis et copiosi, hoc amplius de suis facultatibus impartiant, cum in alendos 
et sustentandos eos qui innoceant nomen Domini, et in Lege eius meditentur 
die ac nocte, turn in ipsa etiam templa ornanda, instauranda ac de integro etiam 
fabricanda in quibus interior homo qui secundum Deum creatus est, suam in 
Deum voluntatem explicare, et quae supplex ab eo petierit, ea, dementia 
illius et benignitate possit impetrare. Deinde vero gratum et memorem praestare 
se cupiebat eorum beneficiorum quae a Divina Maiestate immensa acceperat: 
Illius enim benignitate praeterquam quod filio auctus est se dignissimo, ima
gine animi et corporis sui, quem Regem coronatum cum Serenissima domina 
Elizabeth Serenissimi et Excellentissimi domini Ferdinandi Romanorum Regis 
filia matrimonium contraxisse vidit, multas de hostibus suis et eius insignes 
victorias et triumphos reportavit. Nam et Moschorum ac prope innumerabiles 
copias parva manu memorabili proelio vicit: Et Tartarorum saepe magnos 
fudit exercitus: Et Valachios non uno proelio superatos adegit, Ut a qua 
descivisse et quam contempsisse nisi erant ad eius authoritatem, redirent. 
Prussiam vero totam sui Juris fecit: Et Masoviam absque armis sub imperium 
et potestatem suam successorumque suorum subiunxit. Quae sua praeclara 
facta turn dona esse et beneficia Dei agnosceret, atque illius dementia: non 
suis ex Juribus tribueret, pro eo qua praeditus est pietate et religione, tenere 
se non potuit princeps optimus, quin de tanta Dei in se benificentia, grati 
sui animi, monumentum aliquod relinqueret: Neque satis dignum est arbitratus, 
cum sibi in Arce sua Cracoviensi magnificas aedes incredibili sumptu aedi
ficasset, atque eas fortuito incendio magna ex parte absumptas, novis et 
magnis impensis instaurasset: non aliquam eadem in Arce aediculam fabricare 
in qua Deus pie coloretur: Itaque maiore quam credi queat sumptu, ac prae
claro quodam artificio aediculam eius modi in Ecclesia nostra Cathedrali 
Cracoviensi e fundamentis erectam, collato lapide fabricatus est, ut non 
modo in Regno, sed ne in omnibus quidem terris, in quibus Maiestas eius 
summa cum potestate versatur, nullum perinde videndum et memorandum 
opus extet. Quamquidem aediculam, sive Oratorium, aut Sacellum, vel 
Capellam, in Laudem et Gloriam Dei optimi Maximi, Et in memoriam Sanctis
simae Virginis matris Mariae Assumptions, ac Divorum Sigismundi Regis, 
et Barbarae Virginis martiris aedificatam, a fabre admodum et lapide ex
ornatam, multa Aurea & Argentea supellectili, gemmis, et Lapidibus pre
ciosis, multis etiam ornamentis Auro et Argento intextis copiose instruxit: 
Collegium praeterea sacerdotum instituit, qui sempiternis temporibus psallerent 
Deo altissimo, praecreationibusque et obsecrationibus iram a nobis eius 
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averterent, gratiamque et misericordiam conciliarent, cum matris misericordiae, 
tum aliorum Divorum intercessionem implorando. Numerus autem Sacerdotum 
est, praepositus unus, Praebendariorum novem, Clericus unus, quibusquidem 
et de habitatione commoda providit, domo illis in arce Cracoviensi Lateritia 
non parvo impendio fabricata, et de victu sustentationeque corporis liberaliter 
prospexit. Imprimis et ante omnia proventus et obventiones ad altare, Capella
niam sive in eadem Capella ante illius noviter factam per suam Maiestatem 
extructionem ut praemissum est fundatam et erectam ex antiquo spectantem et 
pertinentem. Praeposito ipsius Capellae pro tempore existenti, asscribi et apro
priari sua Maiestas voluit, ita tamen: quod onera illi capellaniae incumbata rite 
et recte supportentur, iuxta ordinationem ac literarum desuper factarum vim, 
formam et continentiam. Fructus autem et proventus ab antiquo ipsius altaris 
et Altaristae sunt infrascripti. Imprimis videlicet in Zuppis Vielicensibus idem 
Altarista singulis Anni quartalibus ratione census percipit Marcas quatuor. 
Item de Theloneo Cracoviensi pro quolibet anni quartali habet Marcas duas 
latorum grossorum, alias marcas duas cum media, cum octo grossis communis 
monetae modernae. Item habet Decimam Praedialem in Oppido Szlomnykii, 
cuius valor secundum temporum qualitatem augetur vel minuitur. Item habet 
Decimam praedialem in villa Szczepanowicze a Słomnykii versus Prosche
wicze in medio miliari distante, ubi non est Curia, tamem agri coluntur, et 
frumentum inde collecta ad praedium villae Crzyszowicze inducuntur: quam 
vel quas Jure haereditario Magnificus Dominus de Tharnow obtinet: Item 
habet decimas Praediales in Villis Posznachowicze sive Goma Villa, et Vi
nari ad Castrum Dobczicze spectantes, quorum omnium fructus in numerum 
redacti Altaristae pro tempore existenti efficiunt annis communibus marcas 
quadraginta tres. Demum pro Praebendariis Decimas manipulares omnis grani 
et seminis post araturas Villarum Kąskii, Czerwona Nywa, et Coszłowicze ad 
Ecclesiam parochialem in Viszkithkii Dioecesis Posnaniensis, olim pertinentes 
ob ea dismembratas, prout in literis Reverendissimi in Christo Domini Seba
stiani Branyczkii Dei gratia Episcopi Posnaniensis desuper confectis latuis 
apparet continen: quarum tenor sequitur, et est talis.

IN NOMINE DOMINI AMEN. Ad perpetuam rei memoriam. SEBA
STIANUS Branyczkii Dei gratia Episcopus Posnaniensis Universis et singulis 
praesentes nostras literas inspecturis, illis praesertim quibus interest, intererit, 
aut interesse, quosque infrascriptum tangit negotium, tangereque poterit in fu
turum, Salutem in Domino sempiternam. De summis coelorum ad imma descen
dens unigenitus Dei filius, ut hominem de laqueo eriperet servitutis, in quem 
ex suggestiene serpentina impegerat, Vestem nostrae mortalitatis induit, ut a 
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spersione sui sanctissimi sanguinis, incendii perpetui cruciatus extingueret: ac 
nos aeterna morte depulsa, efficeret vitae aeternae possessores, antequam autem 
nostrae redemptionis misterium perficeret, nos omnes commonefacere voluit in
quiens. Thesaurisate vobis Thesauros in coelo etc. Huc accedunt etiam prae
celsa meritorum insignia, quibus Regina caelorum virgo Dei genitrix gloriosa, 
sedibus praeclaris syderis quasi Stella matutina praerutilat, quae cum devota 
consideratione perscrutamur, et dum etiam inter pietatis arcana revolvimus, quod 
ipsa, ut puta, misericordiae mater, gratiae et pietatis amica, humani generis 
consolatrix et pervigil, apud Regem quem genuit intercedit, dignum quinimo debitum 
reputamus, ut loca suo nomini dicata sint a nobis merito veneranda, ut etiam 
eius piis adiuti suffragiis, aeternae tribulationis praemia consequi mereamur. 
Sane huiusmodi ac pari devotionis ardora permotus ac Divino numine com
motus, SER1N1SSIMUS et Invictissimus Princeps, et dominus dominus eo no
mine primus SIGISMUNDUS Dei gratia REX Poloniae, Magnus Dux 
Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae etc., dominus et haeres, Ecclesiae par
rochialis in Wiszkithki, nostrae Dioecesis Posnaniensis unicus patronus, Ca
pellam in Arce sua Cracoviensi, sub invocatione assumptionis intemeratae et 
gloriossimae Dei genitricis Virginis Mariae, ex fundamentis, magnis sumptis 
extruxit et exornavit, ac in ea praepositum & certum numerum praesbiterorum 
ad psallendum omnipotenti Deo, deputari et constitui, facere et dotare intendit, 
ac ut commodius sustentari va!eant, in dismembrationem Decimarum manipula
rium infrascriptarum, ad Ecclesiam parrochialem in Wiszkithkii ex antiquo per
tinentium, ad eum effectum, quod huiusmodi Decimae praedictae Capellae 
communitati praesbiterorum in eadem Capella ad psallendum Divinum officium 
statuendorum unirentur et incorporarentur, patentibus literis titulo et sigillo suae 
Maiestatis communitis, consentiendum duxit et consensit, alias ad id faciendum 
nobis facultatem concessit, prout in eisdem literis continetur, quarum tenor de 
verbo ad verbum sequitur et est talis:

S1G1SMUNDUS Dei gratia REX Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, To
tius Prussiae, Masoviae & dominus et haeres, Significamus tenore praesentium 
quorum interest Universis. Cum in laudem et gloriam Dei omnipotentis in Ecc
lesia Cathedrali Cracoviensi, Sacellum ingenti sumptu aedificassemus, in me
moriam Assumptionis intemeratae Virginis matris, visum est nobis Praepositum 
in eo et certum Sacerdotum numerum constituere: qui psallerent nomini Do
mini Altissimi, ac precibus et sacrificiis placatum nobis Deum reddere, et 
iram eius a nobis avertere conarentur: Quoniam vero, qui servit Altari, ei vi
vendum est de Altari, opere praetium existimavimus ut quos in sacello nostro 
ministro Dei constituissemus, eis de victus ratione prospiceremus, quam ad rem 
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cum certam quandam vectigalium nostrorum partem convertissemus, quoniam 
ex nequaquam sufficere videbatur, parrochialis vero Ecclesia in Viszkithki Juris 
patronatus nostri, tam uberes et copiosos fructus habebat, ut si pars aliqua 
eorum detracta esset, nihilominus in satis locuta et bene acta parte parrochus 
eius fructus esset: faciendum putavimus, ut certas Decimas ex parrochiali ecc
lesia in Viszkithki in Sacelli nostri sacerdotes alendos converteremus. Sunt 
autem Decimae per nos assignatae istae. Omnes et singulae Decimae mani
pulates cuiusquam grani et seminis ex Agris tam Kmethonalibus quam Prae
dialibus Villarum nostrarum Kąskii, Geruanijowa [!!] et Cozlowicze vulgariter 
dictae, in Ducatu nostro Masoviae et Districtu Sochaczoviensi consistent! pro
venientes. Has itaquae Decimas ex parrochiali ecclesia in Viszkithki detractas, 
et sacerdotibus sacelli nostri sempiternis temporibus adiunctas, atque in eorum 
usum conversas esse volumus, ita ut easdem praesentibus litteris nostris a par
rochiali detrahimus, sacerdotibus sacelli nostri adiungimus, atque in eorum sem
piternum usum convertimus, ea tamen lege et conditione, ut in ecclesia Viszki
thki parrochus non habeat necesse earum Decimarum nomine, quae detractae 
sunt, onera ulla sustinere: sed ad quos commodum, ad eos etiam onus per
veniat: ut si quae erunt contributiones solvendae, eas pro ratha sacerdotes 
nostri solvant. Parrochus autem non sit obligatus plus tribuere, quam quan
tum efficiunt Decimae, in quarum possessione remansit. In quorum omnium 
fidem et testimonium haec scribi sigilloque nostro communiri facimus. Datum 
Cracoviae feria sexta infra octavas Epiphaniarum, Anno Domini Millesimo, 
quingentesimo, quadragesimo. — Relatio Reverendi in Christo patris domini Sa
muelis Maczieiowski Episcopi Chelmensis et Regni Poloniae Vicecancellarii. 
Fuimus tandem nomine Sacrae Maiestatis requisiti, quatenus ad huiusmodi 
dismembrationem et unionem respectivè decimarum praedictarum procederemus, 
literasque desuper necessarias concederemus. Nos igitur Sebastianus praedictus 
huiusmodi piis Sacrae Maiestatis Regine domini nostri clementissimi desideriis 
et conatibus, paternae annuentes, amplitudinique honori et cultui divino in prae
nominata Ecclesia Cracoviensi augendo, quantum in nobis est, consulere cu
pientes, ad ulteriorem sacrae Maiestatis Regiae domini nostri clementissimi 
unici patroni instantiam, accedente etiam Venerabilis domini Joannis Andreae 
de Valentinis, Praepositi Cracoviensis Regiae Maiestatis secretarii et Phisici, 
ac praedictae parrochialis in Viszkithki Rectoris moderni, expresso consensu 
coram nobis sponte ad id facto attendentes, quod praedicta parrochialis in Vi
szkithkii tamtum habeat, quod dismembratione infrascripta facta, parrochus 
ipsius seu rector modernus et pro tempore existens, commodissime de reliquo 
proventum ipsius parrochialis sustentari possit et valeat, omnes et singulas
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Decimas manipulares cuiuslibet grani et seminis ex Agris tam kmethonalibus 
quam praedialibus villarum Regiarum Kaski, Gerwanijowa [!!]. et Cosłowicze 
vulgariter dictarum, in Ducatu Mazoviae et Districtu Sochaczoviensi consisten
tium provenientes, a praedicta parrochiali in Viskithkj duximus dismembrantes 
prout dismembramus, et dismembratas, separatas, et divisas, perpetuis tempo- 
ribus esse volumus, easque cum omnibus fructibus, usibus & emolumentis Uni
versis, Praeposito et communitati praesbiterorum in praefata Capella Regia 
constituenti pro eorum sustentatione, in perpetuum exnunc Unimus, incorpo
ramus, annectimus in Dei nomine per praesentes perpetuo et in aevum, Ita quod 
liceat praedicto Praeposito et praesbiteris alias Universitati praesbiterorum di
ctae Capellae pro tempore existentibus, Decimas & proventus huiusmodi perci
pere et babere, ac in usus suos et dictae communitatis praesbiterorum con
vertere, et perpetuo obtinere, nostra aut successorum nostrorum, nec non Re
giae Maiestatis et Rectoris praedictae parrochialis in Wiszkithkii pro tempore 
existentis licentia et consensu, super hoc alias minime requisita, iuxta statutum & 
ordinationem ordinarii loci faciendam: Ita tamen ut satisfaciat illi regulae Juris, 
qui sentit commodum, ut idem sentiat onus, Ut parrochus Ecclesiae in Viszkithkii 
non teneatur ad ferenda onera ex parte Decimarum quae sunt illi detractae 
sed illarum decimarum nomine omnia onera sustineant Sacerdotes sacelli sacrae 
Regiae Maiestatis, atque pro ea sint obligati, plebanus veto in Viszkithki non 
solvet, nisi pro valore earum decimarum quae sunt ei relictae. QUOCIRCA 
vobis Universis et singulis personis Ecclesiasticis, Notariis et Tabellionibus 
publicis, per Civitatem et Dioecesin nostram Posnaniensem constitutis auctori
tate nostra tenore praesentium sub poena excomunicationis Mandamus commi
ttenda, quatenus vos aut alter vestrum, qui super hoc fueritis requisiti, aut alter ve
strum requisitus fuerit, praefatum Praepositum aut Universitatem praesbiterorum in 
corporalem possessionem huiusmodi Decimarum per nos ut praemittitur unitarum, 
Juriumque et pertinentium praedictarum ponatis et inducatis vice nostra, eisdemque 
de praenominatis Decimis et proventibus Universis respondeatis, & faciatis quantum 
in nobis et plenariae responderi. QUAE omnia et singula praemissa, nec non prae
sentes literas et earum contenta, vobis omnibus supradictis ac vestrum cuilibet inti
mamus, insinuamus, et notificamus, ad vestramqu eet cuiuslibet vestrum noticiam 
deducimus et deduci volumus per praesentes, ne de praemissis ignorantiam ali
quam praetendere seu etiam allegare valeatis. In quorum omnium et singulorum 
fidem et testimonium praemissorum, praesentes litteras scribi et per Notarium 
publicum infrascriptum subscribi ac publican mandavimus, nostrique sigilli ius
simus & fecimus appensione communiri. Datum Cracoviae in Curia Magnifici 
domini Joannis a Thanczin Palatini Sandomiriensis in platea Castrensi sitta (!).

Materyały. 4
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Anno a nativitate Domini Millesimo, Quinquagesimo, Quadragesimo. Inditione 
tredecima, die Mercurii, quartadecima Menais Januarii. Pontificatus Sanctissimi 
in Christo patris domini nostri, domini Pauli divina providentia Papae tercii, 
Anno SEXTO. Praesentibus Venerabilibus et Honorabilibus dominis Jacobo 
Uchanski Canonico Cracoviensi Regiae Maiestatis referendario, Bartholomeo 
Ganthkowski Cancellario Posnaniensi, Paulo Obrziczki Canonico Sancti Georgii 
in Arce Cracoviensi, et parrocho Dzierszkoviensi, Jacobo Riskowski Capellano 
nostro, Gnesnensis, Cracoviensis, Posnaniensis et Plocensis Dioecesis Clericis, 
testibus ad praemissa vocatis et assumptis. Et quia ego Martinus Stanislai 
Naropinski de Naropna Clericus Gnesnensis dioecesis Notarius Sacra Aucto
ritate Apostolica publicus et coram supra scripto Reverendissimo in Christo 
patre et domino domino Sebastiano Branyczkii Dei gratia Episcopo Posna
niensi actus pertinentis scriba, praemissis dismembrationi Consensum praesti
tioni et praesentium decreto, omnibusque aliis et singulis, una cum praeno
minatis testibus praesens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi, Ideo praesentis 
dismembrationis literas subscripsi, publicavi et consignavi, Sigillique memorati 
Reverendissimi Domini Episcopi Posnaniensis de mandato suae pertinentis 
Reverendissime, legittima appensione cummunivi, in fidem et testimonium 
praemissorum omnium et singulorum etc. Postremo centum marcas pecuniarum 
numeri et monetae polonicalium, quadraginta octo grossos in quamlibet marcam 
computando, ad Magistrum montium Salinarum Zuppae Bochnensis olim pertinen
tes sua Regia Maiestas aere suo et propriis pecuniis comparat. Nec non domum 
latericiam praefatam penes portam Castri Cracoviensis, in manu dextra sittam(!), 
Impensa Sacrae Maiestatis Regiae propria extructam et fabricatam, simul 
eidem collegio praesbiterorum asscribi incorporari voluit iuxta modum in 
litteris desuper confectis, Quarum tenor de verbo ad verbum sequitur et est 
talis.

IN NOMINE DOMINI AMEN. Ad perpetuam rei memoriam. Nos 
Sigismundus Dei gratia REX Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Necnon 
terrarum Cracoviae Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cuiaviae, Russiae totius
que Prussiae, Masoviae, Culmensis, Elbingensis, Pomeraniaeque etc. dominus 
et haeres, Significamus tenore praesentium quibus Universis et singulis praesen
tibus et futuris harum noticiam habituris. Quod nos maiorum nostrorum Sere
nissimorum Poloniae Regum vestigia persecuti, qui cultus Divini propagandi 
semper studiosissimi, in Ecclesia vero Cathedrali Castri nostri Cracoviensis, 
cumprimis benefici fuerant et liberales: Volentes et ipsi grati nostri erga 
Deum animi, et erga eandem illius ecclesiam studii nostri monumentum 
relinquere, ac nostram in prisca fide et religione constantiam testatam omnibus 
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facere, quo magis in ea divinus cultus augeri possit et amplificari; Sacellum 
in ea magno sumptu nostro aedificavimus, ac certum sacerdotum numerum 
qui sacris operarentur instituimus, qui ut tranquilliore animo omni alia cura 
posthabita, divinis officiis vacare possent: Domum in castro nostro Cracoviensi 
latericiam penes portam eiusdem castri, inter domos burgrabiales sittam(!) 
Seip vulgo dici solitam, ex fundamentis extruximus, eiusque domus partes 
duas, immunitati ecclesiasticae adscriptas, in tempora sempiterna praeposito, 
mansionariis, et clerico praedicti sacelli nostri Regii, inhabitandum dedimus 
et donavimus, quemadmodum damus et donamus praesentibus donatione irre
vocabili, parte eiusdem domus tertia pro frumentis nostris relicta. Volentes 
et constituentes ut in dictis duabus partibus domus nemo habitare possit 
neve audeat, praeter Praepositum, Mansionarios et clericum sacelli nostri 
praedicti. Quibus etiam pro victu competenti praeter decimas a parochiali 
in Viszkithkii dismembratas, in agris villarum Caszki, Czerwona nywa et 
Cosłowicze, dedimus et donavimus, ita ut damus ét donamus ex proventibus 
salinarum nostrarum Cracoviensium censum centum marcarum numeri et 
monetae Regni nostri; a magistro montium percipi quondam solitum, quem 
nos nostra pecunia redemimus et Praepostito ac Mansionariis capellae nostrae 
praedictae assignavimus, ita ut ad singula quartualia Anni per marcas viginti 
quinque ipsis solvendas et numerandas. Hanc itaque donationem nostram 
firmam et ratam esse volentes sempiternis temporibus, successores etiam 
nostros ad eam ratam habendam astringimus: Si quis autem contravenire et 
eam violare ausus fuerit, ei coram severo ludice Deo optimo maximo diem 
dicimus, ut ad iustum illius tribunal primo quoque tempore, se sistat, et 
piae voluntatis huius nostrae temerate causam dicat. Harum quibus sigillum 
nostrum est oppensum testimonio literarum. Datum Cracoviae Sabbato post 
diem festum sancti Jacobi Apostoli proximo Anno domini Millesimo, Quin
gentesimo, Quadragesimo tertio. Regni vero nostri Anno trigesimo septimo. 
Praesentibus Reverendissimo ac Reverendis in Christo patribus dominis, Petro 
de Gamratis Archiepiscopo Gnesnensi et Episcopo Cracoviensi, Legato Nato 
et Primate, Samuele Maczieiowski Episcopo Plocensi et Regni Poloniae 
vicencancellario, Necnon Magnifico, Venerabilibus et Generosis Petro Opalenski 
Gnesnensi et Serenissimi filii nostri charissimi curiae Magistro, ac Olstinensi 
et Costensi Capitaneo, Severino Boner Biecensi, et Zupario, Burgrabio, et 
magno procuratore nostro Cracoviensi, ac Biecensi, Oswiączimensi, Zathoriensi 
et in Ocietz Capitaneo, Castellanis Andrea Czarnkowskii Scolastico Craco
viensi, Matthia Drzewiczkii cononico Cracoviensi, Stanislao Hosio utriusque 
iuris doctore Canonico Cracoviensi, Hieronimo Staskowski coquinae nostrae
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Magistro, Augustino Cothficz stabuli nostri praefecto, et aliis Quamplurimis 
Dignitariis, Secretariis, Officialibus et Aulicis nostris fide dignis syncere 
nobis et fidelibus dilectis. Datum per manus praefati Reverendi in Christo 
patris domini Samuelis Maczieiowski Episcopi Plocensis et Regni Poloniae 
Vicecancellarii, Syncere nobis dilecti.

Relatio Reverendi in Christo patris domini Samuelis Maczieiowski 
Episcopi Plocensis et Regni Poloniae Vicecancellarii. Quibusquidem proven
tibus Maiestas sua Regia voluit, et animo suo declaravit, ut collegium pres
biterorum constitueretur, quod habeat unum Praepositum perpetuum, Necnon 
novem praebendarios et unum clericum manuales, et nulla cura animarum seu 
aliis sacerdotibus oneratis, qui in eadem capella perpetuis futuris temporibus 
domino Deo laudes decantarent, iuxta ordinationem nobis per Sacram Maie
statem traditam, et per nos inferius describendam et declarandam, postulatum- 
que est a nobis eiusdem Sacrae Maiestatis nomine, quatenus ad ordinationem 
et decretum huiusmodi cum opportuna confirmatione et approbatione omnium 
et singulorum praemissorum procederemus. Nos vero in talibus modum et 
formam servare volentes, ante omnia Citationis nostrae in vim Cridae litteras 
contra sua communiter vel divisim interesse putantium, et quos tangit praesens 
negotium, seu tangere poterit quomodolibet in futurum, ducimus praemitten
dum prout in Dei nomine praemissimus ad diem et terminum infrascriptum: 
Quibusquidem die et termino advenientibus comparuit coram nobis in Judicio, 
in loco solitae nostrae habitationis ac residentiae, ad Jura reddendum et 
causas audiendum, pro tribunali sedentibus Venerabilis vir dominus Bene
dictus Isdbienskii, Cantor ecclesiae nostrae et Serenissimi ac Excellentissimi 
Principis, et domini domini Sigismundi primi hiuus nominis Dei gratia, Regis 
Poloniae, Magni Ducis Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae etc. domini 
et haeredis ac secretis legitimus procurator, prout de suae procurationis onere 
et mandato manu legatis Matthiae Joannis de Makolin Sacra Apostolica 
auctoritate notarii publici, scripto et publicato plenam ac indubiam per acta 
nostra fecit fidem et eo nomine procuratorio, nostras Citationis in vim 
Cridae literas, contra sua communiter vel divisim per aedictum publicum in 
facie Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis, debite ut apperebat executis, facto 
realiter et in scriptis exhibuit et produxit, Cittatorumque suo communiter vel 
divisim interesse putantium: nec aliquid contra Capellae praedictae disposi
tionem, ordinationem, Erectionem, latius inferius describentium, dicere, facere, 
contradicere, verbo vel in scriptis curantium, contumatiam accuravit et in eorum 
contumatiam, collegium presbiterorum, videlicet praepositum cum novem prae
bendariis et uno clerico in praedicto oraculo sive capella constitui et ordinari:
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immunitati Ecclesiasticae asscribi et incorporari, et onere illis et cuilibet 
ipsorum imponi ac alias et alia fieri et decerni debita cum instantia petivit 
et postulavit. Nos igitur Petrus Gamrath Dei gratia Archiepiscopus et episcopus 
praefatus, attendentes dici Serenissimi domini domini Sigismundi Primi Dei 
gratia Regis Poloniae etc., pium laudabile et vere christianum in domino 
propositum et Maiestatis suae Regiae votis paterne annuentes, ad Erectionem, 
fundationem et ordinationem praemissorum, ad ulteriorem dicti Procuratoris 
Instantiam et petitionem, in contumatiam citatorum ut praefertur et non 
comparentium procedendum duximus in Dei nomine in hunc qui sequitur 
modum. Imprimis et ante omnia census, Decimas, proventus, et obventiones 
singulas superius designatas et expressas, necnon domum pro eisdem Sacerdo
tibus donatam libertati et immunitati Ecclesiasticae ascribimus, incorporamus, 
invisceramus, necnon ad laudem et honorem omnipotentis Dei et beatissimae 
Virginis Mariae matris domini nostri Jesu Christi, necnon Sanctorum Sigis
mundi Regis et Barbarae Virginis Martyrum, et omnium Sanctorum, collegium 
praesbiterorum, unum videlicet praepositum, novem praebendarios et unum 
clericum ad psallendum domino Deo perpetuis temporibus, laudes in dicto 
oraculo seu capella ut praemissum est, per Sacram Regiam Maiestatem de 
novo a fundamentis erecta et fundata: constituimus, fundamus, et ordinamus, 
Quiquidem Praepositus, Praebendarii, et clericus domum praedictam pro 
eorum collegio per Sacram Maiestatem Regiam (ut praemissum est) constructam 
et donatam simul inhabitabunt: et quod praepositus quadraginta tres, seu 
alios omnes et singulos redditus, Decimas, census, et obventiones ad altare, 
antiquae fundationis in eadem capella Regia ex antiquo pertinentes, seorsum 
et de per se singuli praebendarii: per Viginti et clericus pro tempore existens 
sedecim marcas pecuniarum annis singulis ex supranominata summa et pro
ventibus designatis nomine dotis et pro illorum sustentatione habebunt et 
eorum quilibet habebit. Et quoniam beneficium datur propter officium, Sta
tuimus et ordinamus, ut praepositus et praebendarii dictae capellae pro 
tempore existentes Missam Rorate de Anuntiatione Beatissimae Virginis 
Mariae in eadem capella cantu figurato alias na Szorth singulis diebus et 
perpetuis temporibus in contenti post missam: et ante primam: Mansionariorum 
omnibus temporibus anni, praeterquam in adventu: quae max post missam 
rorate, in choro a vicariis decantari solitam, in dicta capella sive oraculo 
concinna et sonorosa voce simul omnes vestibus decentibus induti et super
pelicia decantari, per se, et non substitutos aut submissas personas debebunt 
et sint astricti. Et quia tempus aliquando non fert, ut officium iuxta funda
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tiones suas proprias expleatur, quamobrem obmittere oportebit missam banc 
novae fundationis, iuxta missas aliorum fundationum, puta Missas Sanctae 
Crucis, et Beatae Virginis Mariae Mansionariorum, potissimum his diebus 
in adventu videlicet Dominicis diebus, die Sancti Andreae, Sancti Nicolai, 
Conceptionis Beatissimae virginis, Thomae Apostoli, Nativitatis domini. Item 
statuimus et ordinamus, quod quilibet dictorum Praebendariorum Missam 
unam de Assumptione Virginis Mariae, cum impositione cellectae pro funda
toribus viventibus et pro defunctis Alteram videlicet missam, similiter sub 
tribus Orationibus, pro fundatoribus, famula, et fidelium singulis septimanis 
legere, et ultra hoc singulis Kalendis, alias prima die cuiuslibet Mensis, 
praedicti Praepositus et Praecendarii simul omnes vigilias novem lectionum 
peractis prandiis, pro salute animae fundatoris in eadem capella psallere et 
decantare perpetuis futuris temporibus teneantur et sint astricti, sub excomu
nicationis et mortalis peccati poenis Praepositus autem solus per se missam 
rorate praedictam in maioribus festivitatibus, videlicet Sacratissimo die Paschae, 
Penthecosten, Nativitatis domini nostri Jesu Christi, singulisque festis glo
riosissimae Virginis Mariae, cantare tenebitur et erit astrictus per se et non 
per alium et hoc cessante legitima causa et impedimento ubi tunc loco 
illius Praebendarius ex ordine suo, pro eo officium huiusmodi missae tenebit. 
Et ut ne circa missarum officium ex deffectu eorum quae ad rem Divinam 
pertinent, aliqua negligentia committatur, pro cera in capella circa Divina 
officia insumenda, decem marcas pecuniarum ex proventibus supra nominatis 
consignamus et decernimus. Vinum vero et panem ad huiusmodi sacrificium 
necessarium ab ecclesia nostra habere debebunt, prout alii sacerdotes eiusdem 
ecclesiae hactenus habere sunt soliti. Volumus autem et ordinamus Praepositum 
pro tempore existentem fore et esse perpetuum cuius praeterea officium erit, 
bono imprimis ordini circa divinum officium diligenter intendere, rei familiaris et 
domus curam habere, Proventus communes exigere. In praebendarios et clericum 
excessivos : cum consilio tamen aliorum praebendariorum, seu alios senioris partis 
animadvertere, ac eosdem pro qualitate excessus mulctare, iuxta ordinationem et 
statuta domus quae communi eiusdem collegii consensu accedente ad similitudinem 
aliarum communitatum fuerint, et omnia alia tum in ecclesia quam in domo curare 
et ordinare, praebendarios vero et clericum volumus esse manuales, nulla alia 
beneficia ecclesiastica et praecipue quibus cura immineret animarum habentes. 
Et ad nutum Praepositi et maioris seu alios senioris partis collegii et commu
nitatis praebendariorum ammobiles, qui tandem non nisi ex legitima causa 
et intolerabili excessu removeri, et in remoti seu remotorum locum alius vel 
alii magis idoneus seu idonei constitui debebunt. Ad huiusmodi autem prae
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bendas et clericaturam non nisi personae habiles et idoneae actu praesbiteri, 
qui ex arte cantare et psallere sciunt cum bona et sonorosa voce, alios prius 
et ante omnia examinatos et in proba ad instar vicariorum nostrae Cathedralis 
Ecclesiae probatos atque idoneos repertos, praesentari et suscipi debebunt, 
quod si praesentatus per sufficiens examen et probam, minus habilis et idoneus 
ad cantum et officia huiusmodi subeunda repertus fuerit, extunc alius habilis 
et idoneus denuo praesentabitur, de cuius idoneitate et proba praepositus 
pro tempore existens relationem nobis et fidem facere debebit et tenebitur, 
cuius relatione habita nos et successores nostri huiusmodi praesentatum et 
probatum debebimus et debebunt ad huiusmodi praebendam sive clericaturam 
admittere absque aliqua alia institutione per nos facienda. Clericum quoque 
deligendum statuimus fidelem et idoneum, qui simplex clericus et non in 
sacris existens gerere officium hoc poterit; cuius officium erit vasa et 
vestes sacras ac caetera ornamenta ipsius capellae servare candida et te
nere ac fideliter custodire, praeposito ac Praebendariis aliis omnibus et 
singulis praesbiteris in eadem capella circa rem Divinam servire et mi
nistrare; Qui si peritiam cantus et vocem at psallendum aptam habuerit, 
alias habilis et idoneus ad praebendae officium repertus fuerit, ex tunc 
ad unam ex praebendis proxime tunc sive per cessum vel decessum 
seu amotionem ac alias quocunque modo vacantem praebendam praesentari, 
et ad huiusmodi praebendam admitti, et in eius locum alter clericus aeque 
fidelis ac idoneus suffici et constitui debebit. Volumus etiam pariter et 
ordinamus, quod praepositus praebendarii et clericus praedicti in praenominata 
domo ipsis ut praemissum est per Sacram Maiestatem Regiam donata, 
simul habitare et communem mensam tenere debeant et teneantur, pro quorum 
sustentatione necnon leguminibus, Butiro, sale, lardo, spetiebus sive aroma
tibus ad cibos condiendos viginti quinque, pro lignis ad usum coquinae et 
fornacis, decem marcas pecuniarum ex eisdem proventibus deputamus et 
concedimus. Quiquidem Praepositus et Praebendarii tenebunt in eadem modo 
communi aliquam mulierem maturam et honestam, qnae vestes Sacras et 
mensae domus mundet, ac abluat, et curam omnem ciborum pro communi 
mensa domus habeat, cui pro huiusmodi fatiga et servitiis quinque singulis 
annis marcas pecuniarum de praenominata summa decernimus et dari volumus, 
servitorem quoque domus dicti domini praepositi et praebendarii in eadem 
domo ad illis serviendum habeant, cui in singulos annos nomine salarii tres 
marcas ex eadem summa dari volumus. Item statuimus et ordinamus ex 
eadem summa pro reformatione et conservatione capellae et apparamentorum 
domus communis marcas decem esse retinendas et conservandas, quibus 
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id quod aliquando refectione indigeret reficeretur. Item statuimus ordinamus 
et decernimus ut reliquum summae praedictae quicquid solutis et completis 
oneribus superius nominatis et expressis quicquid resultabit, omne illud in 
carbonam et in thesauram eiusdem capellae reponatur et fideliter conser
vetur: Quae quidem carbona in eadem capella tenebitur et conservabitur, 
et ab ea praepositus unam et senior praebendarius aliam clavem babe
bunt, peccunae vero si quae resultabunt, non nisi pro reparatione capellae 
et domus communis necnon apparamentorum necessariorum adauctione tolli 
et recipi debebunt, in quo praepositi et praebendariorum pro tempore 
existentium conscientias oneramus. Et si aliud et aliter quidpiam fecerint, ana
tematis vinculo volumus teneri, et sententiam excomunicationis eos incurrere 
volumus ipso facto, a qua non nisi satisfactione praevia absolvendos esse de
cernimus. Ad rationem autem et calculum accepti et expensi faciendum prae
positum pro tempore existentem volumus omnino teneri, quem singulis annis 
convocatis et in praesentia omnium praebendariorum facere semper debebit 
et tenebitur. Et ut id commodius et citra omnis suspitionis notam facere valeat, 
habere debebit librum authenticum in quo proventus omnes conscribere, et de 
expositis rationem reddere possit. lus patronatus autem et praesentandi prae
positi praebendariorum et clerici praedictorum Sereninissimae suae Maiestati 
Regiae quod Maiestas sua vixerit, atque utinam diu et in perpetuum vivat et 
imperet reservandum duximus et reservamus post mortem vero suae Maiestatis 
ad Serenissimum principem et dominum dominum Sigismundum Augustum buius 
nominis secundum Regem Poloniae iuniorem, Magnum Ducem Lithuaniae, Russiae, 
Prussiae, Masoviae, etc. dominum et haeredem suaeque Maiestatis legitimos succes
sores Reges Poloniae pro tempore existenti huiusmodi lus patronatus et praesen
tandi devolvetur, qui nobis et successoribus nostris praepositum vacatione occur
rente praesentabunt habilem et idoneum ac praebendarios similiter habiles et 
idoneos, et qui voces claras habeant, et bene psallere sciant, alias per praepositum 
et alios mansionarios probatos, ad instar ut praemissum est vicariorum eiusdem 
ecclesiae nostrae, per nos et pro tempore existentes Episcopos Cracovienses, iuxta 
constitutionem et ordinem superius expressum instituendum et investiendum prae
positum, qui quidem praepositus pro tempore existens mansionarios et clericum 
legitime probatos admittet et loca illis assignabit non expectata alia a nobis 
instructione modo et forma superius expressis. Quia vero Sacra Maiestas Re
gia Capellam sive oraculum in arce Cracoviensi penes coquniam sittam (!) 
a suae Maiestatis antecessoribus extructam et dotatam, in qua uno sub titulo 
et invocatione Sanctorum Felicis et Aucti, et alia Sanctae Mariae Eigiptiacae (!) 
praebendae per eiusdem Maiestatis suae antecessores fundatae et dotatae et per 
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nostros praedecessores erectae fuerant circa aedificationem Arcis suae Maie
statis Cracoviensis, tolli et domolliri facerat, prout in effectu demollito est 
et denuo illic commode locari non potest: Nos ad eiusdem Sacrae Regiae 
Maiestatis domini nostri clementissimi postulationem et instantiam, praebendas 
buiusmodi, videlicet Sanctorum Foelicis et Aucti, cuius Venerabiles dominus... 
(przerwa) et aliam praebendam sanctae Mariae Egiptiacae, cuius Stanislaus Schlu
mowski ecclesiae nostrae Gnesnensis Canonicus ad praesens possessores exi
stunt et quarum Maiestas Sacra Regia patronus est, ad praenominatam ca
pellam sive oraculum Assumptionis gloriosissimae virginis Mariae, in ecclesia 
nostra Cracoviensi transferimus ponimus et locavimus et pro ornamento et de
core eiusdem capellae eosdem praebendarios in canonicos Sanctae Mariae da 
signamus, creamus et deputamus, ita quod deinceps futuris perpetuis temporibus 
earundem praebendarum possessores Canonici Sanctae Mariae nuncupentur 
et onera illis incumbentia in eadem capella per se vel per suos vicarios sup
portare debeant et sint astricti, salvis per omnia redditibus ad ipsos et eorum 
quemlibet ab antiquis temporibus spectantibus, quibus in nullo praeiudicaturae 
intendimus. Quae omnia et singula praemissa videlicet, fundationem, donationem 
tuitionem fructuum proventuum et reddituum universorum Praeposito et Man
sionariis, clerico et aliis annexiorum Praepositi praebendariorum clericique nume
rum et onerum impositionem, ita fore et esse perpetuo statuimus et decernimus, 
confirmamus et approbamus, ratificamus et assignamus, annectimus et incor
poramus, invisceramus libertati ac immunitati ecclesiasticae perpetuo ascribimus, 
roburque auctoritatis ordinariae pariter et decretum apponimus, ac eandem ca
pellaniam in omnibus et per omnia fundamus, eregimus, in Dei nomine per 
praesentes, Atque ea omnia et singula praemissa omnibus quorum interest, 
intererit, seu interesse potent in futurum intimamus, insinuamus, notificamus 
ad ipsorumque noticiam deducimus et deduci volumus per praesentes, decer
nentes perpetuis temporibus esse valitura. Et nihilominus Honorabilem Nico
laum de Posnania vicedecanum chori ecclesiae nostrae Cathedralis Cracoviensis 
nobis per Sacram Maiestatem Regiam ad praeposituram dictae Capellae pa
tentibus literis praesentatum per manus nostrae ipsius capiti impositionem in
stituimus ac investimus. Instituimusque et investivimus in Dei nomine in his 
scriptis, curam administrationem spiritualium, regimen temporalium eiusdem sibi 
committentes, recepto praesentibus ab eodem d. Nicolao praeposito principali 
oboedientiae iuramento corporali, per ipsum in manibus nostris ad Sacrosancta 
Dei Evengelia praestito, et quod census etiproventus, necnon bona ipsius capellae 
et collegii, tam mobilia quam immobilia non alienabit, sed deifice et sancte iuxta 
traditum a nobis modum et ordinationem dispensabit, tenebit et conservabit.
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Quare vobis Executoribus et vestrum cuilibet sub excomunicationis poena 
mandamus, quatenus ubi et postquam per praefatum honorabilem Nicolaum 
praepositum, ut praemittitur per nos institutum, tenore praesentium fueritis re
quisiti, aut vestrum alter requisitus fuerit, ipsum in et ad realem actualem 
dotem praepositurae possessionem inducatis, facientes ipsi de omnibus et sin
gulis dictae praepositurae fructibus et redditibus universis per eos ad quos per
tinet integre responderi. In cuius rei testimonium praesentes nostras Erectionis 
literas seu alias praesens publicum fundationis et Erectionis instrumentum, fieri, 
scribi et per notarium nostrum factique huiusmodi coram nobis scribam infra
scriptum subscribi, publican, nostrique sigilli iussimus ac mandavimus subap
pensione communiri.

Et quia ego Mathias Joannis Grzimala a pokrzywnycza clericus dioecesis 
Cracoviensis sacris apostolica et imperiali autoritatibus notarius publicus, Cau
sarum Curiae coram Reverendissimo in Christo patre et domino domino Petro 
de Gamratis dei gratia archiepiscopo Gnesnensi Episcopo Cracoviensi legato 
nato et regni Poloniae primate scriba, praemissis omnibus et singulis dum sic 
ut praemittitur agerentur et fierent una cum testibus praenominatis praesens 
interfui, Eaque sic fieri vidi et audivi ideo praesentes erectionis litteras manu 
alterius: me protunc aliis occupato negotiis scriptas subscripsi publicavi et in 
hanc formam publicam subegi signoque ac nomine meis solitis ac consuetis 
una cum sigilli memorati Reverendissimi domini subappensione communivi. In 
fidem et testimonium omnium et singulorum praemissorum rogatus et requisitus. 
Litterarum Cridae in vim cittationis generalis ad effectum approbandae suprain
sertae erectionis emanatus tenor talis est.

Petrus Dei gratia Archiepiscopus et Episcopus Cracoviensis, sedis Apo
stolicae legatus natus ac Regni Poloniae primas. Noverint universi quod cum 
Serenissimus et Christianissimus Princeps Dominus noster Clementissimus Si
gismundus Dei gratia Rex Poloniae Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prus
siae etc. Dominus et haeres, ad laudem et gloriam Omnipotentis Dei et in 
memoriam Sanctissimae Virginis Matris Mariae Assumptionis ac Divorum Si
gismundi Regis Barbarae Virginis Martyris Capellam in Ecclesia nostra Ca
thedrali Cracoviensi e fundamentis elato lapide magno sumptu et praeclaro 
quidem artificio fabricari fecisset. Atque in eadem capella praepositum unum 
perpetuum Praebendarios novem et clericum unum manuales, ad psallendum 
Domino Deo perpetuis temporibus Maiestas sua institui deliberasset, et pro 
illorum sustentione certas obventiones annuas designavit, et domum lateritiam 
pro eorundem Praepositi et Praebendariorum habitatione Serenissima sua Ma
iestas perpetuo donavit, fuimus pro parte eiusdem suae Serenissimae Regiae 



59

Maiestatis petiti quatenus capellam huius modi erigere. Praepositum et prae
bendarios una et clericum instituere, censum et obventiones coliegio praedicto 
praesbyterorum designatos, necnon domum pro illis donatum immunitati Eccle
siasticae adscribere ordinem et modum in psallendis Domino Deo precibus 
ponere, et alia in talibus et circa talia necessaria facere dignitasset. Nos vero 
modum et formam in talibus diutius solitos servare cupientes litteras Cridae 
ante omnia contra sua interesse putandas decrevimus praemittendas et prae
mittimus in Dei nomine per praesentes. Quocirca vobis executoribus in virtute 
Sanctae Oboedientiae et sub excomunicationis poena mandamus quatenus ali
quo die Dominico aut alio festo publice proponentes seu alias per publicum 
edictum et afflixionem praesentium ad valvas Ecclesia nostrae Cathedralis Cra
coviensis omnes et singulos sua interesse putantes citetis quos et nos prae
sentibus citamus ut coram Nobis Cracoviae Feria secunda dominicam lubilata 
proximam, ad videndum et audiendum capellam huiusmodi erigendum decerni 
et errigi Praeceptum (!) et Praebendarios ac clericum institui census ac obven
tiones eidem capellae incorporari et immunitati ecclesiae adscribi. In psallendo 
ex cultu Divino peragendo modum et ordinem statui et ordinari, ac aliis omni
bus praemissis auctoritatem nostram interponi aliaque fieri circa talia necesaria 
et opportuno legitime et peremptorie compareant. Certificandum eosdem sic 
cittandum quod sive in termino huiusmodi comparuerint sive non. Nos nihi
lominus ad ulteriorem Serenissimae Maiestatis Regiae instantiam ad ea quae 
iuris et rationis exigent dante Domino procedemus et procedi faciemus con
tumatia sen absentia citatorum in aliquo non obstante. Datum Cracoviae die 
XXVII mensis Martij anno Domini MDXLI1I nostro sub sigillo (locus sigilli).

Executionis tenor est eiusmodi. Anno quo introdic die Solis XV Aprilis. 
Ego Andreas de Radomskie Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis vicarius pro
tunc Chori hebdomadarius parens mandatis suae Reverendissimae P. omnes et 
singulos suo interesse putans per edictum publicum et per afflixionem praesen
tium ad valvas Ecclesiae Cathedralis citavi terminumque eis signavi iuxta vim et 
formam praesentis mandati.

Literarum institutionis primi praepositi tenor huiusmodi est qui sequitur. 
Anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo tertio die vero Sabbati 
vigesima tertia luny. Ad praeposituram noviter erectam in capella Regia Ec
clesiae Cathedralis Cracoviensis ad praesentationem Serenissimi principis et do- 
mini domini Sigismundi Dei gratia Regis Poloniae Magni Ducis Lithuaniae etc. 
eiusdem praepositurae unici patroni Venerabilem Dominum Nicolaum a Po
snania vicedecanum Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis Reverendissimus domi
nus alias cancellarius curiae suae protunc Reverendissimae per manus capiti 
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suo impositionem instituit et investivit curam administrationem spiritualium et 
temporalium rerum sibi eiusdem commisit, recepto tamen prius ab eo de ob
oedientia reverentia et non alienandis a dicta praepositura bonis corporali iu
ramento literas desuper necessarias dandas decrevit. Praesentibus Honorabili 
Bartholomaeo Siekierzecki plebano in Wilczyna Petro Radwanowski notariis 
curiae testibus et Andrea Hincza actus praesentis scriba. Ex actis Reveren
dissimi olim in Christo Patris Petri de Gamratis archiepiscopi Gnesnensis 
Episcopi Cracoviensis legati nati et primatis regni Poloniae sub sigillo peril
lustris ac Reverendissimi Domini Nicolai Oborski Episcopi Laodicensis suffra
ganei Archid?aconi vicarii in spiritualibus et officialis generalis extractum. 
(Locus sigilli). Benedictus Żegota publicus Sacra auctoritate Apostolica et in 
absentia actuarii... Cracoviensiś notarius mpa.

II.

Sigismundus Tertius Dei gratia Rex Poloniae Magnus Dux Lithuaniae, 
Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniaeque etc, necnon Suecorum, 
Gottorum, Vandalorumque haereditarius Rex, Significamus praesentibus litteris 
nostris, quorum interest, universis et singulis, quod cum Venerabilis Martinus 
Szyszkowsky Canonicus Cracoviensis, villae maioris Obiągor in Districtu Chen
cinensi haeres, in eadem villa sua censum reemptionalem Widerkaff nuncupa
tum, videlicet centum florenos numeri et monetae Polonicalis, Honorabili Al
berto Varecensi sacelli Jagiellonij Rurantia dicti in templo Cathedrali Craco
viensi praeposito, eiusque collegis praedicti sacelli sacerdotibus et cantoribus 
modernis et pro tempore existentibus, pro summa duorum milium florenorum, 
numeri itidem et monetae Polonicalis, coram actis Castrensibus Chencinensibus, 
de actu feriae quartae post Dominicam Ramis palmarum, Anno Domini Mille
simo Sexcentesimo secundo, recognovisset ac inscripsisset, prout haec omnia 
latius in recognitione ac inscriptione illius praedicta illiusque rescripto nobis 
authentice exhibito continentur, supplicatumquae nobis ut eam census reemptio
nalis inscriptionem, autboritate nostra Regia approbare et confirmare dignare
mur. Nos praedictae supplicationi uti iustae beniquae annuendum, eam census 
reemptionalis inscriptionem non secus ac si hic de verbo ad verbum inserta 
ac inscripta esset, in omnibus illius punctis, clausulis, conditionibus et arti
culis approbendam et confirmandam nobis duximus, prout approbamus et con
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firmamus praesentibus litteris nostris, eumque censum in villa maiori Obiągor 
inscriptum, immunitatibus ecclesiasticis ascriptum ac incorporatum esse volumus. 
In cuius rei fidem praesentes manu nostra subscriptas sigillo Regni nostri com
muniri mandavimus. Datum Cracoviae die XXVa Mensis Novembris. Anno 
Domini MDC secundo, Regnorum nostrorum Poloniae XV Suetiae anno Nono.
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