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WST^P

Bursy muzyczne kierowane przez jezuitow nie posiadaty wlasnego (zna- 
nego nam) kodeksu praw i obowi^zkow, oprocz Regul prefekta burs ubogich 
z 1621 roku. Prawdopodobnie przepisy takie istnialy, gdyz wzmianki o nich 
znajdujemy w korespondencji, lecz byty opracowywane dla poszczegolnych 
kolegiow. Analizuj^c Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, rozporz^dzenia 
Kongregacji Generalnych, generalow zakonu i prowincjalow mozemy odtwo- 
rzyc zarys ustawodawstwa zakonnego, tym bardziej, ze w roznych domach 
zakonnych obowiqzywaty te same przepisy, a przelozeni dbali o zgodnosc 
zasad i tradycji.

Przedstawiony tu zbior przepisow dotyczy zarowno nauki spiewu w szko- 
lach jezuickich, jak i tworczosci muzycznej w kosciele i w szkole oraz w sro- 
dowiskach niejezuickich.

Przepisy zakonne dotycz^ce nauczania spiewu i muzyki ewoluowaly szyb- 
ko, od calkowitych zakazow nauczania i uprawiania tej sztuki, w pierwszych 
latach istnienia Towarzystwa Jezusowego, az do jej zdecydowanego popie- 
rania pod koniec XVIII wieku. Nalezy pami?tac, ze regufy zakonne zabrania- 
fy samym jezuitom zajmowania si? muzyk^, a pocz^tkowo nawet gry na 
organach. Ograniczenia te stopniowo znoszono, a juz w XVIII wieku bracia 
zakonni pehiili cz?sto obowi^zki organistow. Analizuj^c ustawodawstwo 
zakonne nalezy jasno odroznic rozporz^dzenia dotycz^ce spiewu i muzyki 
w wykonaniu samych jezuitow, od norm i zasad dotycz^cych swieckich 
wspolpracownikow dzialaj^cych pod kierownictwem zakonnikow. Spiew byl 
jedynym przedmiotem w szkolach jezuickich nauczanym przez nauczycieli 
swieckich, glownie czlonkow burs ubogich, ktore przeksztalciiy si? nast?pnie 
w bursy muzyczne. Sytuacja ta utrzymala si? od pocz^tku dzialalnosci Towa
rzystwa Jezusowego, az do kasaty zakonu w roku 1773.

Chronologiczny uklad cytowanych dokumentow moze pomoc w zrozu- 
mieniu zmieniaj^cego si? nastawienia jezuitow do muzyki, jak rowniez 
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przyblizyc okolicznosci powstania burs ubogich (a potem burs muzycznych), 
ich rozwoju, organizacji i dziaialnosci.

1. Zbior przepisow rozpoczyna siQ od tekstow zaczerpni^tych z Konsty
tucji Towarzystwa Jezusowego, b^d^cych wyrazem idei sw. Ignacego Loyoli 
co do charakteru i zadan zakonu oraz ptyn^cego z tego negatywnego sta- 
nowiska wobec wspolnego odmawiania brewiarza i wspolnych dhigich cele- 
bracji. Stosunkowo ogolne zapisy stafy siQ przedmiotem debaty delegatow na 
pierwsze Kongregacji Generaln^ w 1558 roku (nr 3,4) oraz dyskusji w wielu 
prowincjach zakonnych, jeszcze przed przybyciem jezuitow do Polski (1564 
rok). Przytaczamy dokumenty z Niemiec (nr 5, 8) Czech (nr 6,7) oraz normy 
dotycz^ce seminariow duchownych powstaj^cych w Rzymie (nr 9).

2. Wkrotce po przybyciu jezuitow do Braniewa (1564 rok) odbyla si$ 
w 1565 roku druga (nr 10), a w 1573 roku trzecia Kongregacja Generalna (nr 
29), ktore potwierdzity dotychczasowe ustawodawstwo zakonne. Rozporz^- 
dzenia generalow zakonu oraz prowincjalow, dzialaj^cych w porozumieniu 
z generalem, odzwierciedlafy oficjaln^ linii zakonu, tzn. dystans wobec spie
wu i muzyki, lecz z prowincji dochodzity glosy z^daj^ce dostosowania si$ 
do miejscowych zwyczajow i ust^pstw na rzecz sztuki muzycznej. Przykla- 
dem mog^byc prowincje: rzymska (nr 16), lombardzka (nr 17), akwitanska 
(nr 28), austriacka (nr 13, 18, 34), niemiecka (nr 14) i francuska (nr 35). 
W tym czasie powstaty centralne uczelnie jezuickie, istotne dla rozwoju 
szkolnictwa katolickiego: Kolegium Rzymskie, Kolegium Niemieckie (nr 12, 
23, 30) i Kolegium Angielskie (nr 36), w ktorych wprowadzono nauczanie 
spiewu i muzyki. W Polsce kwestia ta pojawila si? w dokumentach wydanych 
zaraz po otwarciu szkol w Braniewie (nr 11, 15, 21, 22, 25, 26), Puhusku 
(nr 19, 20, 27,41), Wilnie (nr 24, 37, 50, 51) i Poznaniu (nr 38). Sprawami 
zwi^zanymi ze spiewem i muzyk^ zajQto siQ tez w 1576 roku podczas 
pierwszej Kongregacji Prowincji Polskiej (nr 32, 33). Przepisy informuj^ 
o pierwszych probach zakiadania burs dla ubogiej mlodziezy, ktora - oprocz 
uczQszczania do szkofy - miala spiewac i grac na instrumentach muzycznych 
w kosciele, zwalniaj^c tym samym uczniow szkol jezuickich z czasochlon- 
nych poshig na rzecz miejscowych kosciolow. Waznym etapem w rozwoju 
burs ubogich bylo otwarcie tego typu placowek (z inicjatywy Antoniego 
Possewina) przy Alumnatach Papieskich, m.in. w Braniewie (nr 39,42). Nie 
posiadamy jednak zadnych dokladniejszych tekstow prawnych dotycz^cych 
tego zagadnienia.

3. Kolejny wazny okres w rozwoju burs muzycznych zbiega siQ z dyskusji 
nad jezuickim ustawodawstwem szkolnym, zakonczon^ wydaniem Ratio 
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studiorum w 1599 roku. Na uwagq zashigujq argumenty polskiej komisji pra- 
cujqcej nad projektem ustawy szkolnej z 1587 roku (nr 49) oraz echa dyskusji 
dotyczqcej Kolegium Niemieckiego w Rzymie (nr 48). W ustawie szkolnej 
z 1599 roku pominiqto sprawq spiewu i muzyki, gdyz miaty bye one nau- 
czane poza lekejami. Przelozeni nie poswiqcali im tyle czasu i uwagi, co 
innym przedmiotomi. Osobnym zagadnieniem, poruszanym w tym okresie 
w rozporzqdzeniach rzymskich, jest uzywanie organow, ktore zdaniem ge- 
neraiow zakonu, szczegolnie Klaudiusza Aquavivy, przeszkadzafy w shicha- 
niu spowiedzi i gloszeniu kazan, zwlaszcza w kosciolach przy domach 
profesow, np. w Krakowie (nr 43-47, 53). Waznym argumentem za wpro- 
wadzeniem do liturgii spiewu i muzyki bylo przejqcie przez zakon kilku 
kosciolow parafialnych, w ktorych jezuici nie tylko utrzymywali dotych- 
czasowych kantorow, lecz otworzyli bursy ubogich muzykow. W prezento- 
wanym zbiorze dokumentow podajemy informaejq dotyczqcq kosciola w Po- 
iocku (nr 107).

4. Od poczqtku XVII wieku powstawaty w Polsce i na Litwie liezne bursy 
ubogich, ktore organizowano stosownie do miejscowych potrzeb; nie obser- 
wujemy w tym czasie znacz^cych wptywow z zagranicy. Szczegolnie wazny 
jest okres obejmujqcy lata 1609-1611, gdy wladze zakonne ostateeznie zale- 
galizowaty powstajqce bursy ubogich o charakterze muzyeznym (nr 62, 63). 
W staraniach o legalizacjq istotnym argumentem byla konieeznose odpowie- 
dzi na oezekiwania wiemych, jak rowniez negatywna ocena dzialalnosci do- 
tychczasowych burs ubogich, ktore za malo uwagi poswiqcaty wyksztalceniu 
w dziedzinie muzyki.

W pierwszej polowie XVII wieku bursy ubogich, skladajqce siq z muzy
kow i zwyklych uczniow, zaczqty przeksztalcac siq stopniowo w szkoty mu- 
zyczne, w ktorych uezniowie-muzyey stanowili wiqkszosc. W 1621 roku 
bursy otrzymaty pierwsze znane nam reguty (nr 79), a w 1634 i 1643 roku - 
przepisy dotyczqce administraeji i ksiqgowosci (nr 91, 109). Utrwalila siq tez 
nazwa urzqdu odpowiedzialnego za prowadzenie burs: ich kierownika nazwa- 
no „prefektem muzyki” lub „prefektem bursy” (nr 57,78,80). Do zbioru do- 
Iqczono fragmenty zwyczajow prowincji litewskiej (Consuetudines commu
nes Provinciae Lituanae Societatis Jesu), rozpowszechnionych rdwniez 
w prowincji polskiej (nr 73-76). Zostaty one spisane i uchwalone w 1604 r. 
w Poznaniu pod kierunkiem prowincjala Deciusa Strivieriego i wiceprowin- 
cjala Pawla Bokszy. W 1614 r. przejrzal je wizytator prowincji Jan Argenti. 
W 1620 r. prowincjal litewski Jan Vivaldi wprowadzil w nich niewielkie 
zmiany. Zachowane teksty zwyczajow pochodzq z lat 1620-1648 i sq do sie- 



8 Wstqj

bie bardzo podobne. Nie znamy wprawdzie oryginahi z 1604 r., ale praw- 
dopodobnie nie odbiegal on tresciowo od pozniejszych wersji.

W tym okresie nastqpila liberalizacja przepisow dotycz^cych gry na or- 
ganach i innych instrumentach (nr 52, 53, 55, 56, 61, 64), a nawet zalecano 
dbalosc o sprz^t muzyczny (nr 69, 70, 77, 99). Nie znikty natomiast obiekcje 
co do uzywania niektorych instrumentow strunowych (nr 52, 61, 64). Prze- 
lozeni zakonni przypominali o koniecznosci nauki spiewu w szkoiach (nr 65, 
88, 101, 121, 123, 136). PojawilysiQ natomiast proby ograniczenia zbyt czqs- 
tej obecnosci muzyki w uroczystosciach koscielnych i szkolnych (nr 60, 68, 
73, 84, 105, 111, 112, 116, 127, 130) oraz uczestnictwa muzykow w wy- 
st^pach w innych kosciolach i na dworach moznowladcow (nr 71, 82,83, 85). 
W 1633 roku wydano przepis, ktory mial zapobiec ucieczkom muzykow 
z burs (nr 90, 93). Okres ten zamyka rozporz^dzenie prowincjala Stanislawa 
Jerzykowicza z 1655 roku, ktory polecil, aby dotychczasowe bursy ubogich 
nazywac domami (bursami) muzykow (nr 117).

5. Od polowy XVII wieku do polowy XVIII wieku dokonano jedynie pre- 
cyzacji dotychczasowych przepisow, okreslaj^c wzajemne relacje mi^dzy 
burs^, szkol^ i sodalicj^ oraz dzialalnosc burs w terenie.Przelozeni prowincji 
starali siQ ograniczyc wplyw muzykow na zycie szkoiy i sodalicji, wydaj^c 
zakazy zbyt glosnych wyst^pow muzycznych (nr 69, 127, 128, 149,151, 152, 
153) i (nr 67,130). Dostrzezono nowe problemy w bursach, jak czQste uciecz- 
ki muzykow, ktdrych zbyt latwo przyjmowano w nowych osrodkach (nr 132, 
133, 160).

W prezentowanym zbiorze nie uwzgl$dniono, poza nielicznymi wyj^t- 
kami, szczegolowych dyspozycji obowi^zuj^cych w konkretnych bursach, 
gdyz - wydawane glownie przez prefektow lub rektorow - mialy charakter 
lokalny.

Na szczegoln  ̂uwagQ zashiguj^ liczne rozporz^dzenia dotycz^ce kolegium 
w Wilnie, nalez^cego do prowincji litewskiej, oraz kolegium w Poznaniu, 
w prowincji polskiej, znajduj^ce siQ w „ordynacjach” skierowanych do ko- 
legiow przez prowincjalow. Poniewaz byly one wydawane przez przelozo
nych odpowiedzialnych za jednolit^ forms wychowania i ksztalcenia muzy- 
k6w, mozna je uznac za miarodajne rdwniez dla innych placowek jezuickich.

Kilkanascie dokumentow dotyczy Bursy Waleriahskiej w Wilnie (nr 50, 
51, 89, 91, 96, 97, 118, 124-126, 129). Placowka ta byla zalezna od jezuitow 
oraz od kapituly wilenskiej i przyjmowala zawsze zarowno uezniow ucz^sz- 
czaj^cych do szkol jezuickich, jak i kandydatow na muzykow. Ten niejasny 
charakter bursy, b^d^cy powodem wielu kontrowersji oraz interweneji 
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przelozonych, ukazuje skomplikowan^ sytuacj^ prawns osrodka, a jednoczes- 
nie dostarcza szczegolow z zycia bursy.

Do zbioru dol^czono fragmenty korespondencji dotycz^cej muzyki w kos
ciele sw. Barbary w Krakowie w koncu XVI wieku (nr 43-47). Przedstawia 
ona postawQ Piotra Skargi wobec muzyki koscielnej (nr 45) oraz zagadnienie 
fundacji tamtejszej kapeli (nr 94, 114). Dokumenty przytaczaj^ argumenty na 
korzysc muzyki w kosciolach jezuickich oraz giosy przeciwne.

Uwzgl^dniono kilka dokumentow dotycz^cych seminariow diecezjalnych 
prowadzonych przez jezuitow w Braniewie (nr 15, 22, 26) i Sandomierzu 
(nr 100) oraz seminarium papieskiego w Wilnie (nr 82, 88, 89, 163). Podano 
przyklady zwyczajow obowi^zuj^cych w Kongregacjach Marianskich w II- 
hikszcie (nr 135) i Wilnie (nr 147) i zwi^zane z tym obchody koscielne 
z towarzyszeniem muzycznym.

Wsrod zrodei niejezuickich na uwagQ zashiguj^ postanowienia synodow 
koscielnych: przemyskiego z 1636 roku (nr 98) i gnieznienskiego z 1643 roku 
(nr 108) oraz zarzuty biskupa luckiego Andrzeja Gembickiego (z 1642 roku) 
wobec jezuitow (nr 106), jak rowniez postanowienia kapituty wilenskiej do- 
tycz^ce Bursy Walerianskiej. Teksty te s^ swiadectwem propagowania przez 
jezuitow nowych form muzycznych, w zwi^zku z kryzysem dotychcza- 
sowego spiewu gregorianskiego w katedrach, kolegiatach i kosciolach 
parafialnych.

Przytoczono cztery wzorcowe umowy mi^dzy prefektem bursy muzycznej 
i bursarzami: najstarsza pochodzi z 1669 roku z Jaroslawia (nr 122), a trzy 
nast^pne z XVIII wieku z Krakowa (nr 146, 156, 161).

Zacytowano fragment wst^pu do podr^cznika Ars etpraxis musica (1667), 
napisanego przez Zygmunta Lauxmina, ktory zwraca uwag^ na problemy 
zwi^zane z nauczaniem spiewu koscielnego (nr 120), oraz wyj^tek z podrqcz- 
nika dla nauczycieli klas nizszych Professio circa puerorum in virtute, sa
pientia etpolitic institutionem (1715), Stefana Sczanieckiego (nr 145).

Na koncu zbioru znajduje siQ indeks rzeczowy pomagaj^cy w odnalezieniu 
interesuj^cych zagadnieh i hasel.

Podobny zbior przepisow dotycz^cych teatru jezuickiego opracowal pra- 
wie pol wieku temu Jan Poplatek SJ pt. Studia z dziejdw jezuickiego teatru 
szkolnego (Wroclaw 1957). Jego dzielo stanowi w pewnym sensie wzor i in- 
spiracjQ dla obecnego opracowania.

W zestawianiu przepisow i rozporz^dzen zastosowano uklad chronolo- 
giczny, w celu lepszego zobrazowania zmian zachodz^cych w dziedzinie 
nauczania muzyki i spiewu oraz w uprawianiu tej sztuki.
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Teksty przepisow podane s^ w j^zyku oryginalnym, najcz^sciej lacinskim, 
oraz w przekiadzie polskim, z pewnosci^ dalekim od doskonalosci. Kilka do- 
kumentow, wydanych wczesniej w j^zyku polskim, umieszczono bez wi^k- 
szych zmian gramatycznych. Zrezygnowano z dosiownego thimaczenia la- 
cinskich tytulow dokumentow.

Prezentowany zbior stanowi dokumentacjQ zrodtow^ do opracowanej 
przeze mnie monografii, dotycz^cej genezy, struktur i dzialalnosci jezuickich 
burs muzycznych.



WYKAZSKROTOW

A. R. P. N. - Admodum Reverendus Pater Noster (Najprzewielebniejszy 
Nasz Ojciec - General zakonu)

ARSI - Archivum Romanum Societatis lesu (Archiwum Rzymskie 
Towarzystwa Jezusowego)

ATJKr. - Archiwum Prowincji Polski Poludniowej Towarzystwa 
Jezusowego w Krakowie

B.
Bibi. Jagiell.
Bibi. Nar.
Bibi. Nar. Wieden
Bibi. Uniw. Wil.
Bibi. Upps.
BVM

- Beatus (blogoslawiony)
- Biblioteka Jagiellonska
- Biblioteka Narodowa w Warszawie
- Biblioteka Narodowa we Wiedniu
- Biblioteka Uniwersytetu Wilehskiego
- Biblioteka Uniwersytetu w Uppsali
- Beatissima Virgo Maria (NMP)

cz.
D.
f.
fl 
Germ, 
k.
Lit.
n.

- czqsc
- Dominus (pan)
- folio (karta)
- florenus (floren)
- Germania (dzial w ARSI)
- karta
- Lituania (dzial w ARSI)
- numerus (numer)

nr
0.
OO.
P.
P.N.
P. V.

- numer
- Ojciec
- Ojcowie
- Pater (ojciec)
- Pater Noster (Nasz Ojciec - General zakonu)
- Patemitas Vestra, Patemitatis Vestrae (Wasza Ojcow- 

skosc - tytul wyzszych przelozonych zakonnych)
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Pol. - Polonia (dzial w ARSI)
r.
R. P.
R. Vra 
rkps 
S.

- rok, roku
- Reverendus Pater (Wielebny Ojciec)
- Reverentia Vestra (Wasza Wielebnosc)
- r^kopis
- Sanctus (swi^ty)

s.
t.
Teki Schn.

- strona
- tom
- Teki Schneidra

V. - verso (odwrotna strona karty)
v.g.
vol.

- verbi gratia (na przyklad)
- volumen (wolumen)

w.
WAP
W.O.

- wiek, wieku
- Wojewodzkie Archiwum Panstwowe
- Wielebny Ojciec
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PRZEPISY

1. Constitutiones Societatis lesu - Konstytucje Towarzystwa 
Jezusowego

[586] Quoniam occupationes, quae ad animarum auxilium assumuntur, 
magni momenti sunt, ac nostri Instituti propriae, et valde frequentes; cumque 
alioqui nostra habitatio tarn sit in hoc vel in illo loco incerta; [B] non utentur 
Nostri choro ad horas canonicas, vel Missas, vel alia officia decantanda; 
quandoquidem illis, quos ad ea audienda devotio moverit, abunde suppetet 
ubi sibi ipsis satisfaciant. Per Nostros autem ea tractari convenit quae no- 
strae vocationis ad Dei gloriam magis sunt propria.

[587] B. Si in quibusdam domibus vel Collegiis sic convenire iudicaretur, 
eo tempore quo vesperi praedicandum vel legendum est, adpopulum detinen- 
dum ante huiusmodi lectiones vel condones, posset vespertinum officium tan- 
tum dici. Sic etiam ordinarie dominicis et festis diebus, sine cantu figurato vel 
firmo, ut vacant, sed tono quodam devoto, suavi et simplici; et id in hunc fi- 
nem, et quatenus indicaretur quod populus ad magis frequentandas confes- 
siones, condones et lectiones moveretur, et non aliter. Eodem tono ojficium, 
quod tenebiarum dici solet, cum suis caerimoniis in Hebdomada Sanda fieri 
posset.

[586] Poniewaz zaj^cia podejmowane dla zbawienia dusz wielkiej 
donioslosci, wlasciwe naszemu Instytutowi i rozliczne, i poniewaz nasze 
przebywanie w tym czy w innym miejscu jest przygodne [B], dlatego niech 
Nasi nie odprawiaj^ w chorze godzin kanonicznych ani nie spiewaj^ mszy 
sw. lub innych uroczystych nabozenstw. Ci bowiem, ktorych do ich shichania 
skloni poboznosc, b^d^ mieli wystarczaj^co wiele mozliwosci, zeby zadosc- 
czynic swoim pragnieniom. Nasi zas tym si? powinni zajmowac, co jest 
bardziej wlasciwe naszemu powolaniu ku chwale Bozej.
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[587] B. Gdyby w jakichs domach, lub kolegiach uznano to za wskazane, 
mozna by w tym czasie, kiedy siQ zwyklo wieczorem glosic kazania lub pro
wadzic wyklad, odmowic same tylko nieszpory, zeby zatrzymac wiemych 
przed takimi wykladami czy kazaniami. Tak tez b^dzie zazwyczaj w niedziel^ 
i w dni swi^teczne: bez spiewu zrytmizowanego i choralowego, jak to nazy- 
waj^, lecz w j akims tonie naboznym, mitym i prostym, a to w tej mierze 
i w tym celu, zeby lud pobudzic do czQstszego przystQpowania do spowiedzi, 
shichania kazan i wykladow, a nie inaczej. W tym samym tonie mozna od- 
prawiac w Wielkim Tygodniu liturgi^, ktor^ si^ zwyklo nazywac Ciemn^ 
Jutrzni^.

■*" Constitutiones Societatis lesu a Congregatione Generali XXXIV annotatae et Normae complemen- 
tariae ab eadem Congregatione approbatae. Romae 1995, s. 217-218; Konstytucje Towarzystwo 
Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji Generalnej XXXIV oraz Normy uzupelniajqce zatwier- 
dzone przez t^ samq Kongregacji Krakow-Warszawa 2001, s. 207. Mianem „Naszych" okreslajq 
teksty jezuickie czlonkow Towarzystwa Jezusowego.

2. Constitutiones Societatis lesu - Konstytucje Towarzystwa 
Jezusowego

[266] 14. Praeterea, honestatis et decentiae ratione, convenit feminas non 
ingredi domos nostras nec Collegia, sed tantum ecclesias; et arma nulla, nec 
[M] instrumenta rerum vanarum domi haberi; sed tantum ea quae faciunt ad 
finem ilium divini servitii et laudis quern sibi praefixit Societas.

[268] M. Cuiusmodi essent [instrumenta ad ludendum vel ad rem musi
cam], libri etiam profani et alia id genus.

[266] 14. Oprocz tego ze wzgl^du na przyzwoitosc i skromnosc wypada, 
zeby kobiety nie mialy wstQpu do naszych domow i kolegiow, lecz tylko do 
kosciolow. Nie powinno tez bye w domu zadnej broni ani przedmiotow schle- 
biaj^cych proznosci [M], lecz tylko to, co pomaga do osiqgniQcia tego celu, 
jaki sobie wytyczylo Towarzystwo, tj. do shizby i chwaty Bozej.

[268] M. Takimi przedmiotami bytyby: przedmioty do zabawy albo in- 
strumenty muzyezne, ksi^zki swieckie itp.

■*" Constitutiones Societatis lesu, s. 114, 115; Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, s. 121, 122.

1558

3. Decreta primae Congregationis Generalis, 1558 - Dekrety pierw- 
szej Kongregacji Generalnej, 1558
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39. Cum Constitutiones dicant 3 cap. VIpart, vesperas cantari posse, non 
item Missam: an sit statuendum in universum Missam cantariposse, an non; 
sedpotius Constitutionem teneri, et dispensari in aliqua domo vel Collegio, ubi 
ratione Provinciae iudicaretur expedire, ut in India, Bohemia et aliis locis.

Responsum est: servandum esse Constitutionem, et non nisi ex gravissima 
causa dispensandum esse a Praeposito Generali, ut Missa cantetur; et id tan
tum dominicis diebus et festis.

39. Wedhig rozdz. 3, cz. VI Konstytucji mozna spiewac nieszpory, ale nie 
mszQ sw., czy jednak nie warto wprowadzic ogolnej zasady dotycz^cej spie- 
wania mszy sw. zamiast - przestrzegaj^c Konstytucji - udzielac dyspensy 
poszczegolnym domom i kolegiom, gdzie ze wzgl^du na racje prowincji moz
na jej udzielic, jak w Indiach, Czechach i innych miejscach.

Ustalono, ze nalezy przestrzegac Konstytucji, a przelozony generalny mo
ze udzielic dyspensy na spiewanie mszy sw. niedzielnej lub swi^tecznej tylko 
z bardzo waznych powodow.

Institutum Societatis lesu. Vol. 2, Florentiae 1893, s. 165.

4. Decreta primae Congregationis Generalis, 1558 - Dekrety pierw- 
szej Kongregacji Generalnej, 1558

40. Cum dicatur in Constitutionibus eodem capite de cantu vesperarum, 
quod ne Gregorianus quidem esse debeat: an id immutari oporteat, nec ne, 
licet aliquo in loco dispensetur, ut cum cantu praedicto vel alio dicantur, cum 
expedire iudicabitur, ut hactenus Romae factum est.

Responsum est: Constitutiones observandas esse in hac parte, nec per 
Constitutionem novam ab illis quid diversum statuendum esse.

40. W rozdziale Konstytucji napisano o spiewie nieszporow, ze nieko- 
niecznie musi bye on gregorianski; czy trzeba przestrzegac tego przepisu, czy 
tez mozna udzielic dyspensy (jesli siQ uwaza za shiszne), aby w niektorych 
miejscach recytowano je w towarzystwie jakiegos spiewu, jak to siQ prak- 
tykuje w Rzymie?

Odpowiedz: W tej sprawie nalezy zachowac dotychczasowe Konstytucje 
i nie zmieniac niczego w nowych Konstytucjach.

Institutum Societatis lesu, vol. 2, s. 165.

5. Patres de rebus Germaniae agentes interrogabant tempore Con
gregationis Generalis, 1558 - Zapytania przedstawicieli prowincji 
niemieckiej podczas Kongregacji Generalnej, 1558
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Sitne relinquendus cantus in Collegiis, ubi hactenus diebus festis obser- 
vatur? Et possitne Missa et vesperae decantari sive a Nostris sive a studiosis 
et externis, qui sunt scholae nostrae?

Responsio: Cantus Missae et vesperarum dominicis et festis diebus turn 
Viennae turn Pragae, turn aliis in locis Germaniae tollerandus videbatur, sive 
per Nostros sive per externos exerceretur; magis tamen curandum esset, ut 
per externos id fieret.

Czy mozna praktykowac spiew w kolegiach, w ktorych robi siQ to w dni 
swi^teczne? Czy Nasi [jezuici] mog$ spiewac msze sw. i nieszpory? Czy 
mog4 to czynic ekstemi ucz^szczaj^cy do naszych szkol?

Odpowiedz: Mozna pozwolic na spiew mszy sw. i nieszporow w niedziele 
i swi^ta, zarowno w Wiedniu, w Pradze, jak i w innych miejscach Niemiec, 
wykonywany przez Naszych lub przez osoby spoza zakonu; nalezy zabiegac 
o to, aby czynity to raczej osoby spoza zakonu.

Monumenta paedagogica Societatis lesu. Vol. 3 (1557-1572). Edidit Ladislaus LukAcs, Romae 
1974, s. 38, przypis 4.

1560

6. Constitutiones ad solum scholae praefectum [Collegii Pragensis] 
peculiariter pertinentes, 1560 - Konstytucje szkolne przeznaczone 
glownie dla prefekta szkol kolegium w Pradze, 1560

[15] [Praefectus scholae] cantus et chori generalem curam habebit; qua 
tamen in re dumtaxat observabit ea quae non recte videanturfieri, quae su- 
periori indicabit, propositis consiliis, quibus emendari possint.

[16] Dabit operam ut cantus scholae quotidianus sit honestus ac devotus, 
atque eum omnes tarn magni quam parvuli probe noverint.

[15] [Prefekt szkol] jest glownym odpowiedzialnym za spiew i chor; gdy
by jednak zauwazyl w tej dziedzinie cos niewlasciwego, powinien powia- 
domic przelozonego, udzielajqc mu rady, jak usun^c nieprawidlowosci.

[16] Ma siQ postarac, aby codzienny spiew w szkole byl porzqdny, po- 
bozny oraz dobrze wycwiczony przez starszych i mlodszych uezniow.

Monumenta paedagogica Societatis lesu. Vol. 2 (1557-1572). Edidit Ladislaus LukAcs, Romae 
1974, s. 61-62.

7. Secundum genus Constitutionum quae ad praeceptorum schola- 
rum [Collegii Pragensis] pertinent, 1560 - Drugi rodzaj konstytucji 
szkolnych przeznaczonych dla nauczycieli szkol w Pradze, 1560
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[14] Qui praeest cantui, non prius incipiet canere, quam omnes classes 
convenerint.

[14] Prowadz^cy nie powinien rozpoczynac spiewu do momenta, az zgro- 
madz^ siQ wszystkie klasy.

Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 2, s. 66.

1563

8. Ordinatio P. Hieronymi Nadal de distinctione classium, 1563 - 
Rozporzqdzenie Hieronima Nadala dotyczqce szkdl w prowincji 
niemieckiej, 1563

[64] [...] Similiter ad singula praemia fiet. Instrumenta vero musica non 
solum melodiam dabunt ad singula praemia, sed initio antequam promulget 
iudicium, turn ad finem. Quod si non erunt vel haberi non poterunt musica 
instrumenta, cantores poterunt idem praestare.

[64] [...] Podobnie b^dzie przy rozdawaniu poszczegolnych nagrod. Mu
zycy maj^ grac na instrumentach nie tylko przy wr^czaniu pojedynczych 
nagrod, lecz rowniez na pocz^tku (przed ogloszeniem werdyktu) i na koncu. 
Gdyby nie posiadano instrumentow muzycznych i nie dalo siQ ich sprowa- 
dzic, mog^ spiewac kantorzy.

"*■ Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 2, s. 105.

1564

9. Statuta Seminarii Ecclesiastic! in Urbe erigendi, 1564 - Statuty Se
minarium Duchownego (Rzymskiego), 1564

16. Diebus dominicis et festis intererunt Missae cantatae et vesperis, con- 
tionem et sacram lectionem audient.

17. Eisdem diebus et Missis inservient, et in choro canent, et in ministe- 
rio templi alicuius, vel etiam plurium ad praescriptum rectoris Collegii 
exercebuntur.

16. W niedziele i swi^ta [klerycy] majq. uczestniczyc we mszy sw. spie- 
wanej i w nieszporach oraz wyshichac kazania i poboznej nauki.
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17. W tych dniach powinni shizyc do mszy sw., spiewac w chorze, cwi- 
czyc si? w jakiejs poshidzie koscielnej (lub poshigach), stosownie do nakazu 
rektora kolegium.

Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 2, s. 391.

1565

10. Decreta secundae Congregationis Generalis, 1565 - Dekrety dru- 
giej Kongregacji Generalnej, 1565

17. Cum de cantu Missae et vesperarum inducendo in ea loca, in quibus 
nondum admissus est, ageretur, tandem Congregationi placuit: ut iuxta Con- 
stitutiones et decreta praeteritae Congregationis, et habita rationefinis, quern 
ipsae Constitutiones intendunt, posset Praepositus ilium inducere, prout ex- 
pedire in Domino iudicabit, in hunc vel ilium locum. Ubi autem inductus esset 
cantus, tarn Missae quam vesperarum, si inutilis ad finem nostri Instituti et 
proximorum aedificationem videretur, vel deessent qui bene id munus prae- 
stare possent; commissum est P. Praeposito Generali, ut eum valeat revocare 
ac prohibere, si ita ei visum fuerit convenire.

17. Po rozwazeniu sprawy wprowadzenia spiewu mszy sw. i nieszporow 
tarn, gdzie dot^d go nie bylo, Kongregacja postanowila ostatecznie, ze przeto- 
zony generalny moze je wprowadzic tarn, gdzie uzna za stosowne - zgodnie 
z Konstytucjami i dekretami poprzedniej Kongregacji - pami^taj^c o celach 
wyznaczonych przez Konstytucje. Jesli w jakims miejscu spiew mszy sw. lub 
nieszporow, wprowadzony wczesniej, okazalby si$ niezgodny z naszym In- 
stytutem i nie shizyl wzrostowi innych, lub gdyby nie bylo ludzi przygotowa- 
nych do tego zadania, przelozony generalny otrzymuje od Kongregacji wia- 
dz^ zniesienia tej praktyki i wprowadzenia zakazu, jesli uzna to za stosowne.

Institutum Societatis lesu, vol. 2, s. 198.

11. Epistola P. Generalis Francisci Borgia ad P. Christophorum 
Strobel, 29 IX 1565 - List generala Franciszka Borgiasza do 
pierwszego rektora kolegium w Braniewie, Krzysztofa Strobela, 
29IX1565

Quod ad Scholasticos, qui nostris dant operam, ad templum mittendos, ut 
Missae et vesperis decantandis vacent, ac divinus cultus deservi videatur, 
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probandum omnino videtur, non tamen omnes simul velper vices mittendi vi- 
dentur, cum praesertim libenter id non faciant, nec sine studiorum iactura, 
sed consilium lllmi Cardinalis de decern vel 12 pauperibus aliquo stipendiolo 
invitandis ad huiusmodi cantum, multo magis placet, quam si alii inviti ad ec- 
clesiam decanentur. Sive autem hi pauperes, sive alii ditiores ad huiusmodi 
cantum in parochiam deducantur, non videtur expedire, ut ex nostris aliquis 
eos deducat, sed aliquis ex clericis parochiae eos deducere et reducere posset 
et preesse eisdem dum cantant poterit vel seipsum vel aliquis provectior et 
maturior tamquam decanus constitui posset, ut reliquos deduceret eisque pre- 
esset quamdiu ecclesia vel redeunt aut in hoc cantandi ministerio in templo 
manent, qui si omnino necessarium videretur, ut aliquis ex nostris saltern ini
tio eos deduceret, curetur ut quam brevi  fieri possit alicui extemo hoc munus 
demandetur.

Co do powierzonych nam scholastykow [uezniow], ktorych posyla siQ do 
kosciola, aby spiewali w czasie mszy sw., nieszporow lub innych nabo- 
zenstw, jest oezywiste, ze nie nalezy wysytac wszystkich razem ani tez na 
zmian^, gdyz, po pierwsze, id^ tarn niech^tnie, po drugie, obniza to post^py 
w nauce. Wydaje si?, ze najlepszym rozwi^zaniem byloby zatrudnic na po- 
trzeby spiewu - w porozumieniu z kardynalem [Hozjuszem] - dziesi^ciu lub 
dwunastu ubogich chlopcow, ofiaruj^c im niewielkie stypendium. Lepiej, 
zeby spiewali oni, niz inni, ktorzy czyni^ to niechqtnie. Gdy ubodzy chlopcy 
lub inni udaj^ si? na spiew do kosciola parafialnego nie nalezy pozwalac, aby 
ich prowadzil ktorys z Naszych. Natomiast moglby im towarzyszyc w obie 
strony jakis kleryk seminarium diecezjalnego. Podczas spiewu moze on - lub 
ktos bardziej dojrzaly i ulozony, ustanowiony jako ich dziekan - prowadzic 
i pilnowac, gdy wracaj^ z kosciola lub spiewaj^ w nim. Jesli konieeznie 
trzeba, aby ktos Naszych kierowal nimi na poez^tku, powinien przekazac ten 
obowi^zek w miarQ szybko komus spoza zakonu.

Archivum Romanum Societatis lesu (ARSI), Germ. 106, f. 18-18v; L. Piechnik, Gimnazjum 
w Braniewie >v AT7 w. Studium o poczqtkach szkolnictwa jezuickiego w Polsce. „Nasza Przeszloic” 
7(1958), s. 39.

12. Ordo diurnus Collegii Germanici, post annum 1565 - Porz^dek 
dzienny Kolegium Niemieckiego w Rzymie, po 1565

Nel tempo della ricreatione imparano di cantare nella sala grande quelli 
che sono piu introdotti; et di sopra in una saletta piccola imparano quelli che 
imparano i principii.
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Zaawansowani ucz^ si? spiewu w czasie rekreacji w wielkiej sali, a po- 
cz^tkuj^cy - w malej sali na gorze.

"*■ Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 2, s. 418.

1566

13. Instructiones datae Collegio Viennensi per Hieronymum Nadal, 
1566 - Instrukcje wydane przez Hieronima Nadala dla kolegium 
w Wiedniu, 1566

Adhibeatur musicae modus, ut in Missa musice tantum cantetur „Kirie”, 
..Gloria”, ,,Credo", ,, Sandus", ,, Agnus”, responsio ad,, Ite Missa est”; et 
in vesperis Psalmi cantentur adfalso bordonem, ut dicunt, vel similiter. Po
test tamen cantari "Magnificat” musice. Reliqua omnia cantenturgregoria- 
ne. Excipientur ex hac ratione cantus maiores solemnitates, in quibus ex Pro
vincialis vel Rectoris facultate poterunt aliquid amplius canere musice. Et 
cum erit illis licitum cantare motetta in Missa vel in vesperis, praecipiatur 
illis ne sint prolixa, praesertim in Missa.

Detur opera ut cantores obediant, tanquam superiori, praefecto chori, et 
exerceatur in hac re disciplina.

Simpliciter non utantur Nostri organis in choro, nec tubis aut fistulis.

W sprawie muzyki nalezy przyj^c taki sposob post?powania, aby we mszy 
sw. z muzyki spiewac jedynie: Kirie, Gloria, Credo, Sandus, Agnus oraz od
powiedz na Ite Missa est. W nieszporach nalezy spiewac psalmy falszywym 
burdonem (jak to si? mowi) lub podobnie. Z towarzyszeniem muzycznym 
mozna tez spiewac Magnificat. Pozostaie cz?sci nalezy wykonywac w spie- 
wie gregoriahskim. Wyj^tek stanowi^ spiewy w wi?ksze swi?ta, podczas kto- 
rych mozna wi?cej spiewac w towarzystwie muzyki, za pozwoleniem pro
wincjala lub rektora. Jesli pozwala si? na spiew motetow podczas mszy sw. 
lub nieszporow, to zaklada si?, ze nie s^ one dhigie, szczegolnie podczas 
mszy sw.

Nalezy dolozyc wszelkich staran, aby kantorzy traktowali prefekta choru 
jako swego przelozonego i byli bardzo zdyscyplinowani.

Nie wolno Naszym grac na organach na chorze, tr^bach, ani fletach.
Fauxbourdon (wl. falso bordone = falszywy burdon) jest to rodzaj techniki trzyglosowej, 

polegajqcej na stosowaniu rdwnolegtych akordow sekstowych (wspolbrzmienie tercji i kwarty), 
rozwiniqty w szkole burgundzkiej (pierwsza polowa XV wieku).

Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 3, s. 117-118.
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14. Consuetudines Dilingae receptae, quae non videntur alibi usita- 
tae, 1566 - Zwyczaje przyj?te przez kolegium w Dylindze, nie 
stosowane w innych kolegiach, 1566

Cantant aliquando Nostri cum aliis studiosis, quando figurato cantu cele- 
brantur officia, partim ob cantorum externorum paucitatem, partim quod 
Nostri ea re nonnihil recreentur.

Niekiedy Nasi spiewaj^ z innymi studentami, gdy odprawia si? oficja ze 
spiewem figuralnym. Dzieje si? tak dlatego, ze brakuje spiewakow spoza za
konu, a zaj?cie to jest dla Naszych jak^s formq odpoczynku.

Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 3, s. 112.

15. Constitutiones Seminarii Ecclesiastic! Brunsbergae ab Illmo Sta
nislao Hosio Cardinal! fundati, 1566. - Konstytucje braniewskie- 
go Seminarium Duchownego zalozonego przez kardynala Stani- 
slawa Hozjusza, 1566

Insuper, ut cantum et ritum Ecclesiae perdiscant, [seminaristae] teneantur 
Ecclesiae Parochiali Brunsbergae servire hoc modo: Diebus Dominicis et 
Festis celebribus sint obligati omnes processioni interesse nec non Matuti- 
num, Summam Missam et vesperas; in die vero Corporis Christi omnes horas, 
feriatis vero diebus octoni solummodo Summam Missam et vesperas una cum 
scholaribus scholae parochialis decantabunt, ita quod quoad hoc officium 
ecclesiasticum in tres aequales classes iudicio Rectoris ac praeceptorum 
dividantur, commixtis ubique, quoad fieri potest, imperitis cum peritioribus, 
ne alii aliis sufiicientiores aut ignaviores videantur.

Oprocz tego [klerycy] maj^ shizyc w kosciele parafialnym w Braniewie, 
aby nauczyc si? spiewu i obrz?dow koscielnych. B?dzie si? to odbywac 
w nast?puj4cym porz^dku: w niedziele i wi?ksze swi?ta wszyscy maj^ obo- 
wi^zek uczestniczyc w procesji, w matutinum, w sumie oraz w nieszporach; 
w Boze Cialo - we wszystkich Godzinach [liturgicznych]; natomiast w dni 
powszednie osmiu z nich b?dzie spiewac kazdorazowo podczas sumy i niesz- 
porow z uczniami szkoty parafialnej. W tym celu rektor i profesorowie po- 
dziel^ ich na trzy rowne grupy: w kazdej z nich powinni si? znalezc bardziej 
i mniej uzdolnieni, aby jedna grupa nie czula si? lepsza, a inna gorsza.

■*" L. Piechnik, Seminaria duchowne prowadzone przez jezuitow od XVI do XVIII wieku. Krakow 
2001, s. 65-66.
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16. Acta primae Congregationis Provinciae Romanae, 27 V 1568 - 
Akta pierwszej Kongregacji prowincji rzymskiej, 27 V 1568

[3] Primum decretum: Propositum fuit de cantu figurato a nostro templo 
removendo, et externis ad canendum non admittendis. - Sensit maior pars 
a templo nostrae Domus Professae cantum figuratum esse removendum, fal- 
sum bordonem retineri posse. In locis et temporibus Constitutiones et Decreta 
Congregationis [Generalis] esse servanda, et ex Seminario vel Coliegio Ger- 
manico auxilium ad cantum sumi posse.

Extra decretum: Extra Urbem in Italia cantum simplicem, ubi canendum 
esset, in Gallia et Germania etiam falsum bordonem usurpari posse. Si ex 
Collegia mittuntur aliqui ad canendum, ut pauci mittantur. Multi senserunt 
expresse vespertinum officium non celebrandum cum non sequitur concio vel 
lectio. Et implicite id dicunt qui iuxta Constitutiones et Decreta procedi vo- 
lunt. Aliquis observavit in minoribus Collegiis cantum adhibitum impedire, 
non iuvare alia munera propria Societatis. Alius quod iuxta finem cantus, 
tempus, locus et modus esset tenendus.

[3] Pierwszy dekret: Przedstawiono kwesti^ usuni^cia z naszego kosciola 
spiewu figuralnego oraz zakazu spiewania osob spoza zakonu. - Wi^kszosc 
stwierdzila, ze nalezy usun^c spiew figuralny z kosciola domu profesow, 
natomiast mozna zachowac falszywy burdon. Przepisy Konstytucji i dekre- 
tow Kongregacji Generalnej nalezy zachowac w odniesieniu do miejsca i cza- 
su spiewu. Mozna natomiast korzystac z pomocy spiewakow z Seminarium 
Rzymskiego lub Kolegium Niemieckiego.

Poza dekretem: Na terenie Wloch (poza Rzymem) nalezy kontynuowac 
spiew prosty tarn, gdzie istnieje; we Francji i w Niemczech mozna przyjqc 
falszywy burdon. Jesli z Kolegium [Niemieckiego] wysyla siQ klerykow, ma 
ich bye niewielu. Liczni delegaci wyraznie domagali si^, zeby nie odprawiac 
wieczomego oficjum, jesli nie ma po nim kazania lub wykladu. Domyslnie 
zgadzaj^ siQ z tym ci, ktorzy chc^ postQpowac wedhig wskazan Konstytucji 
i Dekretow. Ktos zauwazyl, ze w mafyeh kolegiach nalezy zaprzestac spie- 
wow, gdyz nie pomagaj^ one w obowi^zkach typowych dla Towarzystwa. 
Inny postulowal, aby zachowac [dotychczasowy] czas, miejsee i sposob wy- 
konywania spiewu, ze wzgl^du na jego cel.

"*■ Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 3, s. 16.
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17. Ex actis Congregationum Provincialium Italiae. Provincia Lon- 
gobardiae, 1568 - Akta Kongregacji prowincji wloskich. Pro
wincja Lombardii, 1568

4. Quaesitum est, an expediat cantare Missam et vesperas in cantu figura- 
to, velfirmo cum diaconis et subdiaconis. - Responsum est omnium consensu, 
explicandos esse a procuratore mores Collegiorum P. Generali, et petendum 
esse a sua Paternitate modum uniformem, quantum fieri potest.

Propositum est, an fratres edocendi sint et exercendi sint in cantandis an- 
tiphonis, vel sint recitandae antiphonae aliquo simplici tono. - Placuit maiori 
parti sententia Patris Provincialis, non expedire ullo modo ut discant fratres 
aliquem cantum, sedpotius cantum gregorianum esse auferendum.

Responsum P. Generalis: Quod ad cantum attinet in Missa et vesperis, 
probatum est quod Congregatio Provincialis constituerat.

4. Zastanawiano si?, czy w czasie mszy sw. i nieszporow bardziej przystoi 
spiew wielo-, czy jednoglosowy, wykonywany w asyscie diakonow i subdia- 
konow. - Postanowiono zgodnie, aby prokurator zakonu wyjasnil przelozo- 
nemu generalnemu zwyczaje kolegiow oraz poproszono, aby general okres- 
lil - jesli to mozliwe - jednolity sposob post?powania.

Postawiono pytanie, czy bracia zakonni mog^ si? uczyc spiewu antyfon 
i wykonywac je, czy tez powinno si? je recytowac na jednym tonie. - Wi?k- 
szosc opowiedziala si? za propozycj^ ojca prowincjala, aby bracia nie uczyli 
si? zadnego spiewu i aby zniesc spiew gregorianski.

Odpowiedz przeiozonego generainego: W sprawie spiewania mszy sw. 
i nieszporow potwierdza si? ustalenia Kongregacji Prowincji.

Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 3, s. 25.

18. Ex actis Congregationum Provincialium Assistentiae Germaniae. 
Provincia Austriae, 1568 - Akta Kongregacji Prowincjalnych 
w asystencji niemieckiej. Prowincja Austrii, 1568

25. Propter necessitatem quae viget in his regionibus, observavit hactenus 
Societas cantu figurato in choro; et cum propterea habere necesse sit et ex 
fratribus nostris et ex convictoribus etiam collegialibus aliquos qui cantandi 
artem noverint, dubitatum fuit, an in hunc finem deberent ii ab aliquo ex Nos
tris doceriprincipia musices, non quidem per modum institutae lectionis, sed 
potius per viam cuiusdam instructionis et recreationis. Et quamvis R. P. Na
talis in sua visitatione id concesserit Collegio Pragensi, quia videbat, nisi ita 
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fieret, paulatim cantum corruere, omnino oportere visum est tamen Congre- 
gationi totum hoc negotium R. P. Generali proponendum esse.

Responsum est, potius curandum esse per convictores vel alios scholasti- 
cos cantum in ecclesia retineri; quamvis tamen externi non sufficerent, non 
continuo Nostri ex professo docendi essent cantum; qui iam instituti essent, 
in eo proficere possent cum aliis cantando, quamvis studium ad id ex professo 
non adhibeatur.

25. Ze wzgl^du na potrzeby w terenie Towarzystwo praktykowalo dot^d 
spiew figuralny w chorze. Dlatego trzeba bylo znalezc wsrod naszych braci 
oraz konwiktorow szkolnych takie osoby, ktore znaj^ sztukQ spiewania. Za- 
stanawiano si$ zatem, czy ktos z Naszych nie powinien ich nauczyc podstaw 
muzyki, nie w czasie wyznaczonych lekcji, lecz indywidualnie na rekreacji. 
Chociaz W. O. Nadal pozwolil na to podczas wizytacji kolegium w Pradze - 
przekonany, ze w przeciwnym razie spiew powoli zaginie - wydawalo si$ 
nam konieczne przestawic tQ petycjQ Kongregacji - W. O. Generalowi.

Odpowiedziano, ze spiew w kosciele powinien bye wykonywany przez 
konwiktorow lub innych uczniow. Gdyby jednak nie starczyio osob spoza za
konu, jezuici - ucz^cy z obowi^zku spiewu i do tego przygotowani - mog^ 
okazyjnie pomoc innym w spiewie, choc nie powinni podejmowac si^ tego 
obowi^zku ex professo.

Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 3, s. 38-39.

19. Instructiones Pultoviae datae per P. Laurentium Maggio, Prae- 
positum Provinciae Austriae, 24 IX 1568 - Uwagi prowincjala 
austriackiego Wawrzyhca Maggio dla rektora kolegium w Pul- 
tusku, 24 IX 1568

4. Cum primum hue advenerit Episcopus [Petrus Myszkowski], urgeatur 
ut nos liberet onere inveniendi et constituendi cantorem, sicut nobis ipse 
promisit Warsaviae. Caute tamen agatur, ne demus causam maledicti, et cum 
magna dexteritate; nec tamen curandum erit ut subiiciatur cantor nostrae 
curae. Si tamen apud pauperes habitationem deberet habere, oporteret eum 
nobis esse subiectum in iis omnibus, quae spectant ad disciplinam illius do
mus. Esset etiam lex illi praescribenda, ne scholam aliquam particularem 
posset instituere, sine nostra facultate, ne erigeretur altare contra altare; 
quamquam si habiteret cum astantibus, posset habere, sicut illi, aliquot pue- 
ros abecedarios, ex quorum parentibus emolumentum aliquot acciperet. Esset 
etiam addenda conditio, quod nullum ius in studiosos nostrarum scholarum, 
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etiam pauperes acquireret, et in docendis illis cantum, qui in ecclesia cantare 
debent, servare tenetur horas a rectore Collegii praescriptas, ne ordini 
scholarum incommodetur. Pro stipendio et sustentatione ipsius aliqua pars 
decimae separanda esset, et reliquum in astantes distribuendum, sicut iam fit.

8. Erit utile, ut cum Episcopus advenerit, eum informet Rector, quanti re- 
ferat ut in ecclesia clerici eum ordinem horarum servent, qui ordini nostra
rum non sit incommodus, non ut se nobis accommodent, sed ut hac ratione 
commodius cantui ecclesiae et divino cultui prospiciatur, sine iactura stu
diosorum. Quod enim uni prodest et alteri non nocet, de facili est conce- 
dendum, ut inquit lex quaedam.

9. Si posset persuaderi Episcopus ut in ecclesia Pultoviensi institueret 
officium cantoratus stabile, annexa illi parte decimae, si aliunde non prospi- 
ceretur, et annecteretur alicui vicariatui, praescriptis tamen legibus, ut supra 
n. 4o, esset utile et multo decentius.

4. Gdy tylko przyb^dzie Biskup [Piotr Myszkowski], trzeba nalegac, aby 
zwolnil nas z obowi^zku znalezienia i zatrudnienia kantora, jak to obiecal 
w Warszawie. Nalezy jednak dzialac ostroznie, aby nie wywotac [jego] gnie- 
wu, Trzeba zabiegac dyplomatycznie, aby kantor nie byl pod nasz^ opiek^. 
Jesli mialby on mieszkac w bursie ubogich, musialby dostosowac si? calko- 
wicie do panuj^cego w niej porz^dku, akceptujqc regulQ, ze nie zalozy jakiejs 
wlasnej szkofy bez naszej zgody i nie bqdzie „wznosil oltarza przeciwko 
oltarzowi”. Gdyby zamieszkal z bursarzami, moze - podobnie jak inni - 
uczyc kilku chiopow abecadla i otrzymywac wynagrodzenie od rodzicow. 
Trzeba by dol^czyc warunek, ze kantor nie ma zadnej jurysdykcji nad ucz- 
niami naszych szkol, a nawet uczniami z bursy ubogich. Ucz^c spiewu tych, 
ktorzy maj^ spiewac w kosciele bqdzie przestrzegal godzin wyznaczonych 
przez rektora, aby nie burzyc porz^dku panuj^cego w szkolach. Na jego 
wynagrodzenie i utrzymanie nalezaloby przeznaczyc jak^s czqsc dziesi^ciny, 
a resztQ dawac opiekunom („astantes”), jak to si^ dotychczas praktykuje.

8. Byloby pozyteczne, gdyby rektor po przybyciu biskupa dowiedzial si^, 
ilu klerykow potrzebuje on do shizenia w kosciele, aby nie naruszyc rozkladu 
zaj^c w szkolach. Niech chodzi o to, aby [biskup] dostosowal siQ do nas, lecz 
aby wyznaczyc dogodny czas na spiew koscielny i shizbQ Boz^, bez szkody 
dla nauki. Co bowiem jednemu pomaga, a drugiemu nie szkodzi. latwo bywa 
przyjmowane - jak mowi przyslowie.

9. Jesli to mozliwe, nalezy przekonac biskupa, aby w kosciele pultuskim 
utworzyl urz^d stalego kantora, przeznaczaj^c dla niego czqsc dziesi^ciny, 
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jesli nie posiadalby on wsparcia z innych zrddel. Trzeba by go przyl^czyc do 
jakiegos wikariatu, okreslaj^c w regulach (jak w numerze 4), co dla niego po- 
zyteczne i przyzwoite.

Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 3, s. 165-166.

20. Instructiones Pultoviae datae per P. Laurentium Maggio, Prae- 
positum Provinciae Austriae, 24 IX 1568 - Uwagi prowincjala 
austriackiego Wawrzyhca Maggio dla rektora kolegium w Pul- 
tusku, dotyczqce bursy ubogich, 24 IX 1568

Circa astantes [praefecti cubiculorum in domo convictorum, qui de Socie- 
tate non fuerunt]:

1. Etsi istorum nulla nobis incumbat cura ex obligatione, earn tamen exer- 
cere debemus ex charitate; sic scilicet ut ab exactore instituantur in pietate 
et moribus. Doceantur orare et examinare conscientiam; mane saltern unum 
quadrantem habeant ad orandum, et vesperi alium ad se examinandos, prae- 
ter occupationes templi; noctu non permittantur vagari, nec aliis importunis 
horis, non compotare, non aliis vitiis se dare. Doceantur autem pietatem, mo- 
destiam, etc., confiteantur singulis saltern mensibus et communicent ex con
silio confessarii; essetque utile aliquando aliquam exhortationem ad illos 
habere.

2. Curetur diligenter, ut omnes (quoad eius fieri poterit) intersint cantui 
et aliis ministeriis ecclesiaticis, ad quae tenentur constitutis horis; et ut pro- 
ficiant in litteris.

3. Per eundem exactorem poterunt in illos distribui pecuniae illius deci- 
mae, cuius pars datur cantori, sicut iam Jit, dummodo servetur ratio recepti 
et expensi.

4. Nomen ribaldi omnino aboleatur, etposthac non ribaldi, sed astantes 
(quod nomen illorum officio convenit) nominentur.

5. Curetur ut pueri abecedarii quos ipsi docent, diligenter ab eis instituan
tur et promoveantur.

6. Cum ipsi habitent in domo nostra lignea, quae exposita est incendii 
periculis, videatur quomodo igne et lumine utantur.

W sprawie „astantes”, czyli prefektow pokojow w konwikcie, ktorzy nie 
s^jezuitami.

1. Chociaz nie mamy wobec nich zadnych zobowi^zan prawnych, to po- 
winnismy - kieruj^c siQ milosci^. - zatroszczyc si^ o to, aby cwiczyli siq 
w poboznosci i w cnotach pod kierunkiem przelozonego [exactore]. Niech 
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ucz4 si? modlitwy i rachunku sumienia. Oprocz zwykfych zaj?c w kosciele 
powinni przeznaczyc kwadrans na modlitw? porann^ oraz kwadrans wieczo- 
rem na rachunek sumienia. Nie wolno pozwolic, aby si? wloczyli po nocach 
lub w innym niewlasciwym czasie, upijali si? lub oddawali innym nalogom. 
Niech ucz^ si? poboznosci, skromnosci itd., spowiadaj^ si? przynajmniej raz 
w miesi^cu i przyjmuj^ Komuni? sw. za radq. spowiednika, niech wprowa- 
dzaj^ w zycie egzorty, ktore si? im giosi.

2. [Prefekt] powinien czuwac, aby wszyscy (o ile to mozliwe) uczest- 
niczyli w spiewie i innych poshigach koscielnych, do ktorych s^ zobowi^zani 
w okreslonym czasie; niech tez robi^ post?py w nauce.

3. Za jego posrednictwem mog4 rozdzielac pieni^dze pochodz^ce z dzie- 
si?ciny, z ktorej cz?sc ma bye przekazywana kantorowi (jak to jest dotych- 
czas); nalezy zachowac rachunki wptywow i wydatkow.

4. Trzeba przestac nazywac ich „ribaldi” [policjanci] i uzywac okreslenia 
„astantes” [opiekunowie], ktore bardziej pasuje do ich funkeji.

5. [Prefekt] ma dbac, aby pilnie przykiadano si? do uczenia mlodych 
chlopcow abecadla (abecedarii), tak, aby robili oni post?py.

6. Poniewaz mieszkaj^w drewnianym domu, gdzie istnieje niebezpieczen- 
stwo pozaru, powinni wiedziec, jak poshigiwac si? ogniem i swiatlem.

Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 3, s. 168-169.

21. Instructiones pro Collegio Brunsbergensi datae per P. Lauren- 
tium Maggio, Praepositum Provinciae Austriae, 20 X 1568 - In- 
strukeje prowincjala austriackiego Wawrzyhca Maggio dla ko
legium w Braniewie, 20 X 1568

15. Quemadmodum inter nos etparochum constitution est, ita etiam firmiter 
retineatur, ut vespertinae preces in ecclesia parochiali non cantentur ante ho- 
ram tertiam pomeridianam, ne studiosi, qui cantui debebunt interesse, lectioni- 
bus priventur. Satis enim est, si tunc faciant iacturam repetitionum. Quod si illic 
anteverteretur hora, nihilominus nos retineamus praescriptum ordinem, nec ullo 
modo post quartam doceatur in scholis. Idem sit dictum de tempore sacro.

16. Adprincipium etfinem lectionis in omnibus classibus cantetur aliquis 
pium a studiosis, quemadmodum fit in omnibus Collegiis huius Provinciae, 
ut sit uniformitas. Quid et quomodo cantetur, novit P. Winzerer; et hoc in- 
choetur adproximam renovationem.

15. Nalezy trzymac si? tego, co zostalo ustalone mi?dzy nami i probosz- 
czem, tzn. ze nie b?dzie si? spiewac wieczomych modlitw w kosciele
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parafialnym przed godzin^ trzeci^ po pohidniu, tak, aby uczniowie zobo- 
wi^zani do spiewu nie tracili lekcji. Wystarczy juz, ze trac$ powtorki. Gdyby 
zmieniono tq godzinq, my zachowamy ustalony porz^dek i w zadnym wy- 
padku nie bqdziemy uczyc w szkole po godzinie czwartej. Dotyczy to row- 
niez Wielkiego Tygodnia.

16. Na pocz^tku i na koncu lekcji uczniowie wszystkich klas maj^zaspie- 
wac jak^s piesh pobozny; [powinno siq to praktykowac] w taki sam sposob 
we wszystkich kolegiach prowincji, aby panowala zgodnosc postqpowania. 
Ks. Winzerer wie, co nalezy spiewac i w jaki sposob. Zwyczaj ten wchodzi 
w zycie od przyszlego semestru.

-*■ Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 3, s. 171.

22. Instructiones Brunsbergae P. Rectori datae per P. Laurentium 
Maggio, Praepositum Provinciae Austriae, 1 XI 1568 - Instruk- 
cje prowincjala Wawrzyhca Maggio dla kolegium w Braniewie, 
dotyczqce Seminarium Duchownego, 1 XI1568

13. Curet praefectus [Seminarii] erigere animos alumnorum et conservare 
illos modeste laetos ac hilares in Domino, adhibito etiam musico cantu ali
quando recreationis tempore, et familiari aliqua ac laeta, sed religiosa con- 
versatione.

13. Prefekt seminarium powinien dodawac otuchy alumnom i starac siq, 
aby byli zadowoleni i radosni w Panu (w sposob umiarkowany). W tym celu 
powinien poshigiwac siq m.in. spiewem w czasie rekreacji oraz serdeczn% 
wesol^, aczkolwiek pobozny, rozmowq.

Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 3, s. 176.

1570

23. Constitutiones Collegii Germanici, 1567-1570 - Konstytucje Ko
legium Niemieckiego w Rzymie, 1567-1570

Si procuri che in Collegia vi sia assercitio di musica, di voci et di stru- 
menti, conforme alii scolari che se ne delettaranno; et quelli che ne havranno 
un poco di principio, potranno sequitarli avanti, con questo che non si facci 
venir maestro in Collegia per insegnarli, accetto il maestro di musica di voci. 
Questo si potra tenere ordinariamente in Coliegio.
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Nalezy zadbac o zorganizowanie w kolegium cwiczen z muzyki, spiewu 
i gry na instrumentach dla scholastykow, ktorzy to lubi^. Ci zas, ktorzy po- 
siadaj^ podstawy, mog^ si? dalej uczyc, pod warunkiem, ze nie b?dzie si? 
wzywac do kolegium kolejnego magistra, oprocz magistra spiewu. Taki ma 
bye zwykfy porz^dek w kolegium.

Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 2, s. 923-924.

24. Instructiones datae rectori Vilnensi circa scholas per P. Lauren- 
tium Maggio, 19 VIII1570 - Instrukcje w sprawie szkhl wydane 
przez prowincjala Wawrzyhca Maggio dla rektora kolegium 
w Wilnie, 19 VIII1570

12. Cum fuerit nobis assignatum altare in proximo templo sancti Joannis, 
et concessus usus illius ecclesiae, poterunt diebus festis illuc deduci nostri 
studiosi ordine, ut illic intersint summo Sacro, concioni et vespertinis preci
bus, praesertim autem exercitationis doctrinae christianae, quae illic a Nos
tris fiet; et iuventur etiam in cantu pro more patriae sine tamen obligatione 
ulla; et hoc fieri poterit, donee proprium templum habeamus. Diebus etiam 
ferialibus illuc deducentur ad Sacrum audiendum post primam lectionem ma- 
tutinam, si transitus per curiam parochi poterit obtineri.

12. Skoro wyznaczono nam oltarz w pobliskim kosciele sw. Jana i po- 
zwolono na korzystanie z tego kosciola, mozna tarn zabierac naszych ucz
niow, aby w dni swi^teezne uczestniczyli we mszy sw., w kazaniu i modli- 
twach wieczomych, a przede wszystkim, aby uczyli si? katechizmu, ktory 
wykladajq^ Nasi. Powinni tez okazyjnie wspomagac wiemych w spiewaniu 
piesni ojczystych. To wszystko, dopoki nie b?dziemy posiadac wlasnego kos
ciola. Rowniez w dni powszednie nalezy zabierac uczniow na msz? sw. po 
pierwszej lekeji, jesli tylko przejseie przez plebani? jest otwarte.

"*■ Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 3, s. 188.

25. Instructio P. Laurentii Maggio Praepositi Provinciae Austriae 
pro Rectore Braunsbergensi, 22 X 1570 - Instrukcja prowincja
la austriackiego Wawrzyhca Maggio dla rektora braniewskiego, 
22 X 1570

De convictoribus.
13. Musicae instrumenta honesta convictoribus permitti possunt, qui ali- 

quid norunt in Ulis ludere, ne dediscant quod didicerunt, tempore recrea- 
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tionis, seipsos moderate ac modeste exercentes. Qui vero ignorant, ii tempus 
non consumant in ea occupatione et multo minus ut a magistro externo 
instruantur.

O konwiktorach.
13. Konwiktorzy mog^posiadac cenne instrumenty muzyczne. Jesli potra- 

fi^ na nich grac, nie powinni zaniedbywac swych umiej^tnosci, lecz cwiczyc 
razem w czasie rekreacji (spokojnie i dostojnie). Ci, ktorzy nie umiej^ grac, 
niech nie trac^ czasu na nauk^. Tym bardziej nie powinno siQ im dawac nau- 
czyciela spoza zakonu.

**• Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 3, s. 196-197.

26. Instructio P. Laurentii Maggio Praepositi Provinciae Austriae 
pro Rectore Braunsbergensi, 22 X 1570 - Instrukcja prowincja
la austriackiego Wawrzynca Maggio dla rektora braniewskiego, 
22 X 1570

De Seminario:
8. Qui norunt organa pulsare vel luderefidibus, exercere se possunt horis 

convenientibus, ne dediscant. Qui vero ignorant, non discant. In ratione vero 
cantus, detur opera, ne vel leves modulentur cantiones vel lascivas aut hae- 
reticas, cuius rei diligentem curam habeat praefectus, et libros vel apud se 
vel substitutum suum vel probatum alumnum asservet; nec cantiones ullas in 
Collegium importare permittat, quas ipse prius non examinaverit; nec ipsi 
permittantur exire ut in cantu se exerceant, sed si quidprobandum est, in Se
minario probetur opportunis horis.

O seminarium.
8. [Klerycy], ktorzy umiej^ grac na organach lub na instrumentach stru- 

nowych, mog^ cwiczyc w odpowiednim czasie, aby nie zapomniec swych 
umiej^tnosci. Ci, ktorzy nie potrafi^ grac, niech si$ nie ucz^. Co do spiewu 
trzeba uwazac, aby nie spiewano piosenek frywolnych, nieprzyzwoitych lub 
heretyckich. Ma tego dopilnowac prefekt, ktory przechowuje (u siebie, swego 
zastqjcy lub zaufanego alumna) ksiqzki [do spiewu]. Nie powinien pozwalac 
na przynoszenie do kolegium zadnych piesni, ktorych sam najpierw nie 
sprawdzil. Nie moze pozwolic [alumnom] wychodzic na nauk? spiewu; jesli 
ktos posiada zgod^ na te cwiczenia, ma je wykonywac w seminarium du- 
chownym w odpowiednim czasie.

"*■ Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 3, s. 200.
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27. Instructiones datae P. Rectori Collegii Pultoviensi per P. Lauren- 
tium Maggio, Praepositum Provinciae Austriae, 21 XII 1570 - 
Instrukcje prowincjala Wawrzynca Maggio dla kolegium w Put- 
tusku,21XII1570

8. Cantum Nostri non doceant studiosos; verum aliquis ex magistris suc
cessive intersit ilia media hora, dum a cantore templi exercentur, ut in officio 
illos contineant. Ad hoc vero cantus exercitium solae tres classes gramma
tices vel omnes simul vel alternatim pro commoditate loci mittantur; neque 
enim videntur rhetores et humanistae in hac re occupandi.

8. Nasi nie powinni uczyc spiewu. Jeden z magistrow ma bye obeeny 
przez pol godziny cwiczen, prowadzonych przez kantora kosciola, po to, aby 
dopilnowac dyscypliny wsrod uczniow. Na cwiczenia spiewu powinien po- 
sylac tylko trzy pierwsze klasy [infimy, gramatyki, syntaksy] razem lub osob- 
no, zaleznie od miejscowych warunkow. Nie warto zajmowac spiewem ucz
niow z klas poetyki i retoryki.

"*■ Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 3, s. 204.

1571

28. Ex actis Congregationum Provinciarum Assistentiae Germaniae. 
Provincia Aquitaniae, 1571 - Acta Kongregacji Prowincji w asy- 
steneji niemieckiej. Prowincja Akwitanii, 1571

[2] Propositum est de cantu; et placuit omnibus, non esse introducendum, 
ubi non est. Turnone autem et Lugduni, ubi ex consensu R. P. Generalis re- 
ceptus est, maiori parti visum est, non esse proponendum P. Generali ut tol- 
latur, propter causas aliquot quas dabunt Procuratori in scriptis qui sunt 
sententiae affirmativae; ut et suas qui sunt negativae.

Responsum: De cantu. - Ut fit, ita maneat.

[2] Poruszono sprawq spiewu. Wszyscy zgodzili si^, ze nie nalezy go 
wprowadzac tarn, gdzie si^ go nie praktykuje. W przypadku Tours i Lyonu, 
gdzie spiew przyj^to za zgod^ generala, wi^kszosc domaga siQ, aby nie pro- 
ponowac generalowi zniesienia tego [zwyczaju], ze wzgl^du na pewne raeje, 
ktore przedstawiono na pismie prokuratorowi [prowincji] (spisano zarowno 
zdania za, jak i przeciw).

Odpowiedz generala: Co do spiewu - wszystko pozostaje bez zmian.
"*■ Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 3, s. 51-52.
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1573

29. Decreta tertiae Congregationis Generalis, 1573 - Dekrety trzeciej 
Kongregacji Generalnej, 1573

58 [36] Cantus in ecclesias Societatis inductus talis sit deinceps, qualem 
declaratio 3 cap. VIpart. lift. B praescribit: nempe devotus, suavis et simplex, 
non figuratus velfirmus; et in Us tantum locis retineatur ubi per nostros, non 
admissis externis, commode exerceri potest, et finis quern praedicta Consti- 
tutio proponit, et iuxta deer. 22 secundae Congregationis consequitur; locum 
tamen habeat dispensatio praesertim inter haereticos et infideles, quo ad in- 
ductionem, retentionem, modum et qualitatem cantus pro iudicio et arbitrio 
R. P. Generalis.

58 [36] Spiew w kosciolach Towarzystwa nalezy dostosowac do prze- 
pisow z rozdziahi 3, cz. 6 B Deklaracji: ma bye pobozny, mily i prosty, nie 
wieloglosowy ani harmonizowany. Nalezy go kontynuowac tylko tarn, gdzie 
mog4 go z latwosci^ wykonywac Nasi, a nie osoby spoza zakonu, zgodnie 
z propozycjq Konstytucji i dekretem nr 22 drugiej Kongregacji. Dyspensowac 
z tego mozna przede wszystkim w krajach heretykow i niewiemych, gdzie 
wprowadzenie spiewu, jego kontynuaeja, sposob wykonywania i rodzaj maj^ 
bye zgodne z wol^ ojea generala.

"*■ Institutum Societatis lesu, vol. 2, s. 227; Monumenta paedagogica Societatis lesu. Vol. 4 (1573- 
1580). Edidit Ladislaus Lukacs, Romae 1981, s. 248.

30. Regulae communes Collegii Germanici, quae ad studia spectant, 
1573 - Reguly wspdlne dotycz^ce studiow w Kolegium Niemiec- 
kim w Rzymie, 1573

14. Omnes dent operam ut ex litterariis et musicis exercitationibus fructum 
percipiant.

14. Przez wykonywane cwiczenia wszyscy [wychowankowie] wykazujq 
siQ swoimi postQpami w nauce i muzyce.

Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 4, s. 40.

1575

31. Epistola P. Everardi Mercuriani Praepositi Generalis ad prae- 
positos provinciarum, 13 VIII 1575 - List generala zakonu 
Ewerarda Merkuriana do prowinejaiow zakonu, 13 VIII1575



1573-1576 37

Ad omnes Provinciates. Quae visa sunt observanda in libris musices, qui- 
bus aliquando nostri in Societate utuntur ad animi laxationem.

Cantus ecctesiastici, qui nempe origine sua ecclesiastici sunt et Sanctae 
Sedis Apostolicae seu episcoporum et inquisitorum permissu typis excussi, vel 
scripto quidem solum evulgati, sed tamen a superioribus approbati sunt, ne- 
que ab haereticis prodierunt, poterunt aliquando cantari a nostris. Quotes 
sunt qui dicuntur mottetti, missae, hymni, piae aliae id genus cantaciones.

Quae turpem habent dictionem et sonum, sive eum cantandi modum, cui 
etiam subesse obscoena aut vana putentur, comburantur. Quae dubia sunt, 
examinet diligenter superior atque aedificationis omnis ratio habeatur.

Do wszystkich prowincjalow. Zasady postgjowania w sprawie ksi^zek mu- 
zycznych, ktore Nasi wykorzystuj^ czasami dla rozrywki.

Nasi mog^ niekiedy spiewac piesni, ktore s^ pochodzenia koscielnego 
i zostafy wydane drukiem za zgod$ Stolicy Apostolskiej, biskupow lub in- 
kwizytorow, albo tez rozprowadzane w r^kopisie, lecz zaaprobowane przez 
przelozonych, jesli tylko nie s^ pochodzenia heretyckiego. [Mozna zatem 
spiewac] tzw. motety, msze, hymny i inne pobozne kantyki.

Nalezy spalic [druki], ktore zawieraj^ zdrozne slownictwo i melodie oraz 
te, ktorych sposob spiewania jest niestosowny lub moze bye przejawem proz- 
nosci. W^tpliwe [publikacje] powinien zbadac dokladnie przelozony [domu], 
pami^taj^c o koniecznosci dawania przykladu innym.

■*" Decreta perpetua Societatis Jesu. Bibi. Upps., rkps H-163, f. 9-9v; Monumenta paedagogica 
Societatis lesu, vol. 4, s. 600; Ordinationes Praepositorum Generalium a VII Congregatione Generali 
1616 editae. W: Institutum Societatis lesu, vol. 3, s. 259.

1576

32. Acta Congregationum Provincialium Assistentiae Germaniae. 
Provincia Poloniae, 1576 - Akta Kongregacji Prowincji w asy- 
steneji niemieckiej. Prowincja Polska, 1576

[1] 11. Non expedit ut nostri recipiant curam convictorum, et id Congre- 
gatio ultima Generalis et ipse Praepositus Generalis serio commendavit 
omnibus Provinciis, ut non admittant earn curam convictorum propter ra- 
tiones, quas Congregatio Provincialis ipsa affert pro parte negativa. Ita ta
men has rationes afferant Rmo Episcopo [Vilnensi Valeriana Protaszewicz], 
ut ipse sit capax. Quod si quando vir aliquis pius, externus inveniretur, qui 
suo periculo hoc negotium susciperet, turn posset hoc officium praestari sine 
alio nostro onere quam quod suscipitur in Collegia cum aliis.
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[1] 11. Nie jest dobrze, aby Nasi podejmowali si$ opieki nad konwik- 
torami. Ostatnia Kongregacja Generalna oraz przelozony generalny polecili 
wszystkim prowincjom, aby nie przyjmowac opieki nad konwiktorami ze 
wzglqdu na powody, jakie Kongregacja prowincji przedstawila w cz^sci za- 
wieraj^cej wnioski negatywne. Racje przeciw przedstawiono biskupowi [Pro- 
taszewiczowi], aby sam si$ o nich przekonal. Jesli w przyszlosci znalazlby 
siQ jakis pobozny m^z spoza zakonu, ktory podj^lby si^ tego zadania na 
wiasn^r^kQ, mozna mu je powierzyc, ale bez jakichkolwiek obci^zen z na
szej strony, lecz na warunkach, na jakich przyjmuje siQ do kolegium innych 
pracownikow.

■*“ Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 4, s. 296-297. - Dyskusja dotyczyla przej^cia przez 
jezuitdw opieki nad burs^ fundowan^ przez bpa Waleriana Protaszewicza w Wilnie.

33. Acta Congregationum Provincialium Assistentiae Germaniae. 
Provincia Poloniae, 1576 - Akta Kongregacji Prowincji w asy- 
stencji niemieckiej. Prowincja Polska, 1576

[4 ] 6. Quoniam cantus vocations nostrae non est proprius et multum fra- 
tres nostros a studiis et muneribus propriis posset distrahere, omnibus una- 
nimi consensu placuit ut etiam ubi est concessus in templis nostris adpopuli 
devotionem promovendam, rarius et magna cum moderatione adhibeatur.

[4 ] 6. Poniewaz spiew nie jest typowy dla naszego powolania i moze 
odci^gac wielu naszych klerykow od wlasciwych studiow i obowi^z- 
kow, wszyscy postanowili jednoglosnie, ze nalezy go praktykowac rzadko 
i z umiarem, nawet w kosciolach, w ktorych jest dozwolony ze wzgl^du na 
wzrost poboznosci wiemych.

"* ■ Acta Congregationum Provincialium. Bibi. Nar. Wieden, rkps 11 977, f. 43-46; Monumenta 
paedagogica Societatis lesu, vol. 4, s. 297-298; L. Piechnik, Gimnazjum w Braniewie w XVI w., s. 39.

1577

34. Epistola P. Nicolai Lanoy Visitatoris Provinciae Austriae ad 
P. Everardum Mercurianum, Praepositum Generalem, 23 XII 
1577 - List Mikolaja Lanoy’a, wizytatora prowincji austriackiej, 
do generala zakonu Ewerarda Merkuriana, 23 XII1577

3. Quarto: In templis horum Collegiorum nimis accurate exercetur cantus 
musicus, ubi etiam crebrior est organorum usus, praesertim Viennae, quando 
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nun parata sunt ibi organa magno externorum quorundam aere, et omnino 
iuxta chorum canentium collocata. Exulat nunc fere cantus gregorianus, quia 
dicunt cantores se minus ilium callere quam figuratum, quern solum pueri 
nunc discunt. Accedunt subinde vel ex aulis vel aliunde tubae etfistulae quae 
suo boatu ac strepitu videntur potius animos a devotione avocare quam ad 
illam incitare. Ego istis cantoribus nostris proposui moderationem P. Natalis 
in cantu figurato servandam, qui etiam tibicines ac tubicines a nostris choris 
arcebat. Magnam sane haec ratio canendi parit nostris animi distractionem 
et populo modicam devotionem.

Qui in hoc templo dirigit chorum tamquam magister cantus, est P. Wolf- 
gangus Piringerus, quern nuper cum esset inter ipsum et suum substitutum 
loannem Trogerum Bohemum propter cantum dissidium perpetuum, voluimus 
ilium a praefectura chori removere et Trogerum fratrem illi surrogare. Sed 
nulla ratione potuit adduci ut cederet, affirmans absque cantu se vivere non 
posse. Ita et in Collegio Graetiensi musica delectatur vehementer frater nos- 
ter Valentinus Novodomensis Bohemus subdiaconus. Illic in templo S. Aegidii 
nobis assignato cum externis canit et una cum magistro cantus cantores di
rigit. Totus est et ipse in musica absorptus.

3. Po czwarte: W kosciolach nalez^cych do kolegiow zbyt wiele uwagi 
przyklada si? do spiewu i cz?sto uzywa organow, przede wszystkim w Wied- 
niu. Zakupiono je za wielk^ sum? pieni?dzy zebranq. od osob spoza zakonu, 
a na chorze umieszczono spiewakow. Prawie zupelnie zrezygnowano ze spie
wu gregorianskiego, gdyz spiewacy twierdz^, ze znaj^ go gorzej niz spiew 
figuralny (tylko takiego ucz^ si? teraz chlopcy). Czasami przynosz^. z dwo- 
row lub sk^din^d tr^by i flety, ktore swym dzwi?kiem i halasem bardziej od- 
ci^gaj^ od poboznosci, niz do niej pobudzaj^. Zaproponowalem naszym 
spiewakom zachowanie zalecen ojca Nadala w sprawie spiewu figuralnego 
oraz usuni?cie z naszych chorow flecistow i tr?baczy. Dotychczasowy sposob 
spiewania rozprasza bowiem Naszych, a u wiemych nie wzbudza wielkiej 
poboznosci.

W kosciele chorem kieruje magister spiewu ks. Wolfgang Piringerus, kto
ry w tej dziedzinie prowadzil ciqgle spory ze swoim zast?pc$ - bratem za- 
konnym Janem Trogerem (Czechem). Chcielismy Piringerusa zwolnic z kie- 
rowania chorem, a na jego miejsce wyznaczyc wlasnie brata Trogera. Nie 
skutkowafy jednak zadne argumenty, gdyz dotychczasowy prefekt twierdzi, 
ze nie moze zyc bez muzyki. W kolegium w Grazu pasjonowal si? muzyk^ 
inny Czech - kleryk subdiakon Walenty z Nowego Domu. W przeznaczonym 
dla nas kosciele sw. Egidiusza spiewal razem z osobami spoza zakonu i wraz 
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z magistrem spiewu dyrygowal spiewakami. Zajmowa! si^ prawie wyl^cznie 
muzyk^.

-*■ Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 4, s. 718-719.

1579

35. Ex actis Congregationum Provincialium Assistentiae Germaniae. 
Provincia Franciae, 1579 - Akta Kongregacji Prowincji w asy- 
stencji niemieckiej. Prowincja Francji, 1579

[1] 7. Propositum est ut notarentur rationes omnes ad tollendam vel mo- 
derandam musicam parisiensem. Omnes responderunt placere moderationem 
de qua nuper P. Provincialis dixit se ad P. N. scripsisse et expectandam esse 
responsum, nisi quod visum est non posse tolli vesperas in vigiliis festorum.

Ad septimum: Circa musicam parisiensem servanda videntur ea quae 
a nobis cum earn Provinciam visitaremus, decreta fuerunt; dummodo vesper- 
tinae preces prout petitur in vigiliis festorum non tollantur.

[1] 7. Zaproponowano zestawienie wszystkich racji za zniesieniem lub 
ograniczeniem muzyki paryskiej. Wszyscy opowiedzieli siQ za ogranicze- 
niem, zaznaczaj^c jednak, ze nie nalezy znosic nieszporow w wigilie swi^t. 
Prowincja! zobowi^zal si$, ze wkrotce napisze o tym do generala i b^dzie 
oczekiwal odpowiedzi.

Odpowiedz na punkt 7: W sprawie muzyki paryskiej nalezy zachowac to, 
co ustalilismy podczas wizytacji w waszej w prowincji. Jesli chodzi o mo
dlitwy wieczome, odprawiane w wigilie swi^t, to - zgodnie z prosb^- nie na
lezy ich znosic.

Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 4, s. 311.

36. Constitutiones Collegii Anglorum in Urbe, 1579 - Konstytucje 
Kolegium Angielskiego w Rzymie, 1579

[19], Canere ii etiam discent, qui fuerint a rectore delecti, quibus ipse 
etiam rector discendi tempus modumque praescribet.

Ci, ktorych wyznaczy rektor, maj^ si$ uczyc spiewu. Ustali on czas i spo- 
sob uczenia.

**" Monumenta paedagogica Societatis lesu, vol. 4, s. 135.
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37. Acta Capituli Vilnensis, 11 V 1579 - Akta kapituly Wilenskiej, 
11 V1579

Valerianus Dei gratia episcopus Vilnensis. [...J Proinde dedimus ac dona- 
vimus, etpraesentibus litteris nostris damus donamusque perpetua et irrevo- 
cabili donatione pro libera praedictorum inopia laborantium studiosorum 
habitatione, cuiuscunque nationis Uli fuerint, et continuandorum studiorum 
propositum habuerint, domum nostram lapideam, seu alias - muratam, in ci- 
vitate Vilnensi, platea vero Bernardinorum, ad hoc ipsum, videlicet in Bur
sam, a nobis de industria sumptibus propriis exstructam, hac quidem ratione 
atque lege, ut in hac praedicta domo, seu Bursa, sit inter studiosos aliquis 
praefectus, velut dicitur more aliarum academiarum, Senior, qui semel in- 
stitutum pietatis, honestatis et concordiae fraternae, modum et rationem vi- 
gilanter inter eos teneat; huius autem officii sui potestatem a Reverendo Pa- 
tre eiusdem Collegii nostri, pro tempore existente Rectore, commissam et 
mandatam habebit, in cuius ut, etiam cum omnibus studiosis, administratione 
atque disciplina sit diligenter rogamus. [...] Praeterea ut iidem studiosi, qui 
pro tempore in Bursa supranominata habitabunt, aliquod inopiae suae sub- 
levamen haberent, ad ligna nimirum, legumina et alias res necessarias 
comparandas, dedimus et hisce litteris nostris damus duas domus, de integro 
sumptibus nostris erectas cum areis et aliis omnibus aedificiis [...]. Demum 
summam perceptam studiosis ipsius Bursae pro necessitatibus eorum tribuere 
non graventur: huiusmodi vero congregationem studiosorum et praedictam 
domum cuperemus, immo volumus, nuncupari Bursam Valerianam; caeterum 
quod ad iurisdictionem istarum domuum [I], quas ipsi congregationi studio
sorum Bursae dedimus et ascripsimus, attinet; quandoquidem in fundo epis- 
copali sitae sunt, ne quod a nobis successoribus nostris ea in re praeiudicium 
jieret, integram iurisdicendi potestatem penes Reverendissimos et officiales 
eorum relinquimus: et inquilini, qui dictas domus conduxerint, pensiones de- 
bitas et obsequia, quae caeteri cives Vilnenses, subditi nostri persolvunt, 
etiam implere Reverendissimis successoribus nostris tenebuntur, praeter cen- 
sum, quern ad manus Patris Rectoris pro studiosorum Bursae sustentatione 
quotannis conferre debent [...]. Volumus utpost decessum nostrum singulis 
quatuor temporibus anni in ecclesia nostra cathedrali, apud altare S. Crucis 
in medio templi situm, ubi et defunctum corpus nostrum positum erit, idque 
una tantum die, sextae feriae quartalis illius, concelebrante tunc apud altare 
ipsum sacerdote nostro, altaris illius possessore, singuli convenientes, Mis- 
sam defunctorum pro anima fundatoris Bursae decantent, atque hoc pium et 
christianum officium quotannis impleant.
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Walerian [Protaszewicz], z Bozej laski biskup wilenski. [...] Niniejszym 
oddajemy i darujemy na wieczne czasy i nieodwolalnie nasz^ kamienic? - lub 
inaczej murowany dom w miescie Wilnie, na placu Bemardyhskim - na 
mieszkanie dla pracowitych ubogich studentow, bez wzgl?du na ich narodo- 
wosc, aby im dac mozliwosc kontynuowania studidw. Przeznaczamy go na 
burs? zalozon^ naszym nakladem, pod warunkiem, ze w domu, czyli w bur
sie, uczniowie b?d^ miec prefekta, tzw. seniora (jak si? go zwykle nazywa 
w innych akademiach), ktory b?dzie bacznie pilnowal, aby uczniowie prze- 
strzegali zasad poboznosci, uczciwosci i braterskiej zgody. Uprawnienia do 
sprawowania swego urz?du otrzyma od Wielebnego Ojca kolegium, czyli 
aktualnego rektora. Prosimy, aby rzetelnie podchodzil do spraw administra- 
cyjnych i dyscypliny. [...] Oprocz tego zapisalismy i niniejszym przeka- 
zujemy dwa domy, zbudowane dzi?ki naszym nakladom, z placami i przyle- 
gaj^cymi zabudowaniami, aby pomoc ubogim uczniom - ktorzy b?d^ w tym 
czasie mieszkac w wyzej wymienionej bursie - w zdobyciu opahi, zywnosci 
i innych potrzebnych rzeczy [...]. Pragniemy, a nawet chcemy, aby zrzeszenie 
uczniow i wymieniony dom nazwano Burs$ Waleriansk^. Co do jurysdykcji 
nad domami, ktore dajemy i zapisujemy wspomnianemu zrzeszeniu bursarzy, 
a ktore polozone s^ na gruntach biskupich, zaznaczamy, ze pelni? wladzy 
jurysdykcyjnej nad nimi posiadaj^ biskupi i ich oficjalowie: w ten sposob 
nasi nast?pcy nie b?d^ czuc si? pokrzywdzeni. Nasi poddani - chahipnicy, 
ktorzy zarz^dzaj^ wspomnianymi domami, b?d< placic rowniez naszym 
wielebnym nast?pcom nalezne czynsze i podatki (podobnie jak pozostali 
mieszczanie wilenscy), oprocz naleznosci, ktore co roku nalezy przekazywac 
ojcu rektorowi na utrzymanie bursy. [...] Chcemy, aby po naszej smierci 
w pi^tki przed kwartalnymi Suchymi Dniami bursarze spiewali w naszym 
kosciele katedralnym msz? sw. za dusz? fundatora bursy. To pobozne 
i chrzescijanskie oficjum maj^ wykonywac podczas mszy sw. celebrowanej 
przez naszego ksi?dza przy oftarzu Swi?tego Krzyza, znajduj^cym si? w srod- 
ku swi^tyni, gdzie zostanie ziozone nasze ciato.

"*■ J. Kurczewski, Kosciol zamkowy czyli katedra wilenska. Cz. 2, Wilno 1910, s. 84-86; Cz. 3, Wilno 
1916, s. 60, 61; L. Piechnik, Rozkwit Akademii Wilenskiej w latach 1600-1655, Rzym 1983, s. 45.

1580

38. Responsiones P. Laurentii Maggio Visitatoris Provinciae Polo
niae tempore visitationis Collegii Posnaniensis, 1580 - Odpowie- 
dzi wizytatora Prowincji Polskiej Wawrzyrica Maggio, przeka- 
zane podczas wizytacji kolegium poznahskiego, 1580
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19. In ecclesia nostra cantus fit praecipue sacrorum et vesperarum magno 
cum labore et fortassis non pari cum fructu. An igitur aliqua moderatione ad- 
hibenda et certi aliquid constituendum, ne versemur in incerto et augeatur 
labor.

Ad 19: „ Salve ” diebus dominicis, festis, profestis et sabbati retineaturpro 
more in templo nostro. In Quadragesima quotidie post omnes lectiones „ Sal
ve", „Dapacem", „Passio"; et „ Salve", „Patris sapientia”, „Dapacem” 
alternis potest retineri. In utroque festo D. Stanislai patroni et in dedicatione 
nostri templi Missa cum utrisque vesperis pro more. In utraque renovatione 
studiorum Missa tantum. In dominicis et festis Adventus et vigilia Natalis Do
mini Missa tantum de Rorate. In festo Annunciationis Missa tantum si petit 
Sodalitas B. Virginis, quia est eius invocatio. In his omnibus diebus cantari 
potest pro commodo Collegii, ut dictum est, cum praesertim cantores omnes 
sint studiosi nostri, praeter unum aut alterum e Nostris qui cantum dirigunt. 
In aliis cantus non extendatur; quern etiam adhiberi non est necesse ad so- 
lemnitatem anniversariam Missae quae pro fundatore Collegii Cal. Augusti 
celebratur, quando nec hactenus eo die cantatum est, sed sujficiat duo fratres 
cum superpelliciis in ea ministrare ut caeptus iam est, posita candela in altari 
quae ardeat sicut ex Urbepotestas  facta est. In alienis vero templis Nostri sa
crum ne cantent.

19. W naszym kosciele spiew wykonuje siQ glownie podczas mszy sw. 
i nieszporow; wymaga on wielkich nakladow, bye moze nieproporcjonalnych 
do rezultatow. Czy zatem nie nalezaloby zmniejszyc tych wysilkow i podj^c 
jakiejs decyzji, aby nie dzialac w niepewnosci i nie dokladac sobie pracy?

Odpowiedz: W niedziele, w dni swi^teezne, wigilie i soboty nalezy zwy
czajem jezuickich kosciolow wykonywac spiew Salve. W Wielkim Poscie 
mozna codziennie, po wszystkich czytaniach, spiewac na przemian: Salve, Da 
pacem, Passio oraz: Salve, Patris sapientia, Da pacem. W swi^to patrona 
kosciola - sw. Stanislawa, gdy obchodzi siQ jednoezesnie uroczystosc dedy- 
kaeji kosciola, nalezy zachowac dawny zwyczaj spiewania mszy sw. i niesz
porow. Podczas dwoch inauguraeji studiow nalezy poprzestac na spiewaniu 
mszQ sw. W niedziele i swi^ta Adwentu oraz w WigiliQ Bozego Narodzenia - 
spiewac tylko roraty. W swi^to Zwiastowania NMP - tylko msz$ sw., jesli 
poprosi o to Sodalicja NMP, gdyz jest to jej swi^to patronalne. W te wszystkie 
dni mozna spiewac na zyczenie kolegium, gdy - jak powiedziano - kantorami 
s^ przede wszystkim nasi uezniowie i jeden drugi z Naszych, dyryguj^cy 
spiewem. W inne dni nie trzeba wykonywac spiewu, np. w sierpniu czasie 
mszy sw. rocznicowej za fundatora kolegium, skoro dotychczas nie bylo 
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spiewanej mszy. Wystarczy, aby stuzylo dwoch braci w komzach (jak juz 
zacz^to praktykowac), stawiajqc zapalone swiece na oharzu, na co mamy 
pozwolenie z Rzymu. W innych kosciolach Nasi nie powinni spiewac mszy sw.

■*" Monumenta paedagogica Societatis /esu, vol. 4, s. 452-453. - Dyskusja odbyla si? w czasie, gdy 
w Poznaniu dzialal kompozytor Jan Brant.

1583

39. Epistola P. Pauli Campano, Praepositi Provinciae Poloniae, ad 
Praepositum Generalem Claudium Aquaviva, 26 VIII1583 - List 
prowincjala Pawla Campano do generala Klaudiusza Aquavivy, 
26 VIII1583

Est Bursa hie a Valeriana [Protasewicz] Episcopo fimdata. Bursa vocatur 
domum pauperum studiosorum, huius reliquit testamento curatorem Recto- 
rem Collegii; hactenus Rectores parum curant illam, quod nec sibi id licere 
arbitrarentur, Capitulum nihil de ilia vult scire, cum Bursae alibi a Rectori- 
bus Academiarum gubernentur Episcopus quoque nil facit et aliis est in- 
tentus. Itaque rem ita destitutam ostendi, ut cum qui ibi vivebant studiosi 
nostri, lege ac moderatore carerent, in fures evaderent, et furci feros, quales 
mihi depinxit D. Suffraganeus, qui domum illis contiguam habet. Ego videns 
nos alibi huiusmodi domos pauperum instituere, ubi non sunt, et pro illis ele- 
mosynas conquirere ut partim Pragae coepi facere, unde maximus fructus 
collectus est, adiuvante pecuniis pontificiis opus tarn pium P. Possevino, quod 
postea et Olomucii factum est. Simileque ego et Claudiopoli anno superiore 
et Brunsbergae et Pultoviae feci, adeoque non improbari opus vidi, ut etiam 
..Litteris annuis” commendetur; existimavi tarn bonum opus non esse dese- 
rendum, et interim eius omnem curam summendam, quae Institute nostro non 
adversetur, donee R. V. informata bene videat quod agendum sit. Habent stu
diosi isti, vel potius Bursa (nam studiosi ii tantum admittuntur in earn, quos 
praefectus studiorum admittendos iudicat) tres domos ab episcopo piae me
moriae relictas. In una habitant commode, sane, reliquas duas elocant nostri 
adhuc, cum nullus plane sit, qui facere velit, elocantur autem circiter 60 fl. 
annuatim, extant et 700fl. pro aliquo censu emendo, qui interim otiosi ma- 
nent, permittunt et canonici nobis rogantibus se aucturos usque ad 1000. 
Sollicitudo eius minor est, quam earum quas dixi domorum pauperum, qua 
ita laudantur, quia cum illae nil habeant omnia emendicare oportet, ista 
autem habet aliquid. Constitui illis leges certas, iussi praefectum suum ex ip- 
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sismet deligere seniorem et probatiorem, qui caeteris praesit, vel ad multum, 
vel ad breve tempus, utque ex pecunia ilia sua emant sibi quotannis panem 
et legumina cum suilla. Itemque ligna et saccos stramineos, reliqua quisque 
sibi emendicent, ut solent; aliquando visitet illos P Praefectus semel in heb- 
domada si potest, inquirat in mores et studia, et eiusmodi faciat, quod non 
repugnatur Instituto nostro. Hoc non puto improbaturum P. V., quae in aliis 
similibus probat et laudat, solum hoc inter hanc, et Ulas interest, quod illae 
nil habent stabile, sed optabile est, ut habeant, haec autem 3 domos habent 
et pecuniam, cuius nonnullam superintendentiam si non habeat Societas, et 
ingrata Dno fundatori suo, qui confidebat plurimum Societati; et illae res 
tamquam derelictae ab omnibus pessum ibunt. Utinam vero possit Societas 
aliquam eo redigere curas Seminariorum, ut v.g. huiusmodi tantum super
intendentiam habeant nostri, non vero cohabitent.

Peto igitur a P. V vel iudicium in hac re suum, vel potius benignum con- 
sensum, ut ne opus tarn pium deseratur, quia alioqui nullus curam illam ha- 
bebit, et nota similis inuretur Societati (quae tamen semper illius curam pu- 
tatur habere), ut et discipulos discolos et Bursistas fures, ac furci feros 
habere dicatur. Alioquin istius non est habenda cura; cupio scire quod de 
Pragensi quod de Olomucensi, quod de aliis in hoc regno factis censeat fa
ciendum, deserendae ne sint, an non, haec enim non nihil dijfert ab illis, ut 
dixi, nisi quod ista habet aliquid, quod et illae optarent habere; neque enim 
cura domorum est laboriosa, cum sint optabiles, et plurimi orent sibi locari, 
et pretium sponte persolvent, quia omnia per ilium seniorem constitutum 
a nostris curari possunt, nostris solum superintendentibus et negotium auto
rum praetentibus.

Znajduje siq tu bursa ufundowana przez biskupa Waleriana [Protasze- 
wicza], zwana domem ubogich studentow. Jej kuratorem [biskup] wyznaczyl 
rektora kolegium. Poszczegolni rektorzy niewiele o ni^ dbali, gdyz nie czuli 
siq upowaznieni, kapitula nie chciala o niej styszec, poniewaz inne bursy s^ 
zarz^dzane przez rektorow akademii. Rowniez biskup nic nie zrobil, zajqty 
innymi sprawami. Doszlo do tego, ze zostala zaniedbana, a nasi uczniowie - 
pozbawieni opiekuna oraz regul - zaczqli zuchwale krasc, co mi dokladnie 
opisal biskup sufragan, ktory ma dom po s^siedzku. Wiem dobrze, jak zakla- 
dac takie domy tarn, gdzie ich nie ma, oraz, jak je utrzymywac dziqki zbiera- 
nym jahnuznom, gdyz dzieto, ktore rozpocz^lem w Pradze rozwija siq bardzo 
dobrze. To samo zrobil w Olomuncu pobozny ks. Possevin przy pomocy 
papieskich pieniqdzy i wlasnych staran. Ja sam w zesztym roku [zalozylem 
bursy] w Kolosvarze, Braniewie oraz Puftusku i widzq, ze jest to dzielo nie 
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do pogardzenia, jak potwierdzaj^ Litterae annuae. S^dz?, ze nie nalezy na ra- 
zie opuszczac tego szlachetnego dziela, lecz zrobic wszystko, co nie jest prze- 
ciwne naszemu Instytutowi, dopoki Wasza Wielebnosc - po otrzymaniu do- 
kladnych informacji - nie rozwazy i zdecyduje, co nalezy czynic. Uczniowie 
posiadaj^, a raczej bursa - do ktorej s^ przyjmowani ci, ktorych prefekt stu- 
diow uzna za zdatnych - trzy domy zapisane przez biskupa. W pierwszym, 
ktory jest solidny i wygodny mieszkaj^ chlopcy, dwa pozostale wynaj?li Na
si za okolo 60 fl rocznie, ale nie ma nikogo, kto by chcial si? tym zaj^c. Jest 
jeszcze 700 fl pozyczonych na procent, ktore s^ jednak bezuzyteczne. Na na- 
sz^prosb? kanonicy pozwolili na podwyzszenie tej sumy do 1000 fl. Niewiel- 
ka jest pociecha z innych wychwalanych domow ubogich, gdyz nic one nie 
posiadaj^ i wszystko musz$ wyzebrac, a nasze jednak cos majq. Ustanowilem 
dla nich pewne przepisy, kazalem wybrac prefekta sposrod starszych i bar- 
dziej doswiadczonych, ktory przez jakis czas kierowalby innymi. [Zarz^dzi- 
lem], aby ze swoich pieni?dzy kupowali chleb, zywnosc i wieprzowin? oraz 
drewno do pieca i worki ze slom^; reszt? sobie wyzebrz^, jak zwykle. Ks. 
prefekt wizytuje ich raz w tygodniu, jesli tylko moze. Bada ich zachowanie 
oraz post?py w nauce i robi wszystko, co nie sprzeciwia si? naszemu Instytu
towi. Poniewaz Wasza Wielebnosc zaaprobowal i pochwalil t? praktyk? w in
nych miejscach, nie oczekujemy osobnej aprobaty. Jedyna roznica mi?dzy 
nasz^ burs< a tamtymi polega na tym, ze one nie posiadaj^ niczego stalego, 
lecz tylko potencjalne dochody, nasza ma natomiast trzy domy i pieni^dze, 
ktore nadzoruje cz?sciowo Towarzystwo, niewdzi?czne wobec fundatora, 
ktory tak bardzo zaufal zakonowi. Sprawy te, zaniedbane przez wszystkich, 
id^ w zfym kierunku. Moze Towarzystwo mogloby si?jakos zatroszczyc o te 
seminaria, aby na przyklad Nasi nadzorowali je, lecz nie mieszkali w nich.

Prosz? Wasz$ Wielebnosc o jak^s opini? na ten temat lub o laskaw^ zgo- 
d?, aby tego zboznego dziela nie porzucac, gdyz w przeciwnym razie pozo- 
stanie bez zadnej opieki. Takie pouczenie pomoze Towarzystwu (ktore - jak 
si? s^dzi - zawsze opiekowalo si? bursq) oraz uczniom i bursarzom, aby ich 
nie uwazano za uci^zliwych wychowankow i zuchwatych zlodziei. Inaczej 
nie nalezaloby si? nimi opiekowac. Zastanawiam si? tez, czy nalezaloby 
opuscic bursy w Pradze i w Olomuncu oraz w innych cz?§ciach tego kro- 
lestwa. Nasze - jak powiedzialem - nie rozni^ si? od tamtych oprocz tego, ze 
tamte nie maj^ niczego, te zas mog^ wiele posiadac. Opieka nad tymi domami 
nie wymaga wiele pracy, a jest potrzebna, oplaty s$ ch?tnie uiszczane, po
niewaz mozna ich dokonywac na r?ce ustanowionego przez nas seniora; 
Naszym pozostaje jedynie nadzor nad caiosci^. instytucji.
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Campano do Aquavivy, 26 VIII 1583. ARSI, Germ. 162, f. 203-203v.; L. Piechnik, Rozkwit 
Akademii Wilenskiej, s. 46.

1584

40. Memoriale R. P. Generalis Claudii Aquaviva, 1584 - Rozporzq- 
dzenie generala zakonu Klaudiusza Aquavivy, 1584

Nostri ne misceant se externis in canendo.

Nasi nie powinni spiewac razem z osobami spoza zakonu.
-*■ ATJKr., rkps 35, s. 46.

41. Epistola P. Petri Fabricii ad P. Generalem Claudium Aquaviva, 
Pultoviae, 25 1 1584 - List Piotra Fabrycego do generala Klau
diusza Aquavivy, Pultusk, 25 11584

Sunt et alii pauperes studiosi, quibus domum nostram a Collegia separa
tum concessimus inhabitandam, ii quoque, quia secundum leges praescriptas 
vivunt,facile alios pietate ac in litteris tractandis diligentia superant. Habent 
autem aliquid subsidii, quoad victum attinet a Collegia et ab aliis Dominis 
praesertim quibus commendantur, et ab ipsomet Reverendissimo nonnihil be- 
neficii accipiunt.

Znajdujq si^ tu rowniez ubodzy uczniowie, ktorzy mieszkaX w domu 
oddzielonym od kolegium. Poniewaz post^pujq wedhig przepisanego im re- 
gulaminu, przewyzszaj^ poboznosci^ i pilnosciq swych kolegow. Posiadajq 
pewne stale subsydium. Gdy chodzi o wyzywienie, to otrzymuj^ pomoc ze 
strony kolegium, ludzi zamoznych, ktorym si^ ich szczegolnie poleca, oraz 
samego biskupa.

-► ARSI, Germ. 162, f. lOOv.

42. Epistola P. Friderici Bartsch ad P. Generalem Claudium Aqua
viva, Brunsbergae, 26 1 1584 - List Fryderyka Bartscha do ge
nerala zakonu Klaudiusza Aquavivy, Braniewo, 26 11584

Accessit superioribus [operibus] domus vel Bursa pauperum scholasti- 
corum, cuius levissima et inconstantissima initia anni superioris paulatim 
laetiorem nobis segetem promittunt. Nam ab aliquot iam mensibus in ea sus- 
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tentantur 22 bonae spei iuvenes vel pueri. Incepitque iam sane serio ad res 
promovendos applicare animum Rmus Episcopus noster una cum aliis viris 
ecclesiasticis, ut speramus produci in longum rem posse magno bono Eccle- 
siae. Nam qui eo modo aluntur fere comperiuntur diligentiores omnibus.

Do wyzej wymienionych dziel doszedl nowy dom, czyli bursa ubogich 
uczniow. Jej skromne i niepewne poczqtki obiecujq bogaty pion [w przy- 
szlosci], Od kilku miesi?cy mieszka w nim dwudziestu dwoch mlodziencow 
lub chiopcow, rokujqcych duze nadzieje. Poniewaz nasz biskup - wraz z in- 
nymi duchownymi - zaj^l si? gorliwie promocj^ tej instytucji, spodziewamy 
si? w przyszlosci wielkich korzysci dla Kosciola. Utrzymywani przez nas 
bursarze przewyzszaj^ innych w pilnosci.

ARSI, Germ. 162, f. 102v.

1585

43. Epistola P. Pauli Campano, Praepositi Provinciae Poloniae, ad 
P. Generalem Claudium Aquaviva, 1 III 1585 - List prowincjala 
Pawla Campano do generala Klaudiusza Aquavivy, 1 III 1585

P. Skarga cum coram aliis Patribus consultarem hie de cantu inducto in 
S. Barbara, agnovit culpam suam, et deprecatus est, quod sine superiorum 
scitu introduxisset, erit tamen aliquid aliquando permittendum, ob antiquam 
Congregationem ammandatam, quae semper canebat, et populus ille totus est 
his cantibus addictus; atque hinc iam tantus concursus eo fieri dicebatur, 
praeter etiam famam boni concionatoris.

Iam etiam me inscio pararunt organa pro S. Barbara, sed me inscio non 
utentur, neque R. P. V non approbante. Si de hoc aliquid scripserit R. P. V. 
P. Skargae, ita temperandum stylum existimarem, ut et agnosceret, quanti fa- 
ciendae sint res Instituti nostri, ac tamen iam poenitens non nimium pro- 
pungatur, hie iam satis a re ipsa coram Patribus compunctus.

Gdy ks. Skarga zostai powiadomiony w obecnosci innych ojeow [o naga- 
nie] za samowolne wprowadzenie spiewu do kosciola sw. Barbary, uznal swq 
win? i przeprosil za to, ze uczynil to bez wiedzy przelozonych. [Nadmie- 
niam], ze kiedys w tej sprawie na wi?cej pozwalano, a podezas jednej z Kon
gregacji potwierdzono, ze wiemi zawsze spiewali tu z duzym zapalem. Mowi 
si? tez, ze dzi?ki spiewowi przychodzi bardzo duzo ludzi, jak rdwniez ze 
wzgl?du na slaw? znakomitego kaznodziei.
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Bez mojej wiedzy naprawiajq organy dla kosciola sw. Barbary, ale nie 
b^dq ich uzywac bez mojej wiedzy oraz aprobaty Waszej Wielebnosci.

Jesli Wasza Wielebnosc pisalby cos na ten temat do ks. Skargi, to dora- 
dzam styl lagodny, aby zrozumial, co nalezy uczynic zgodnie z naszym Insty- 
tutem. Skoro juz odprawia pokutQ, nie nalezy go zbytnio niepokoic, gdyz 
i tak okazuje w tej sprawie wielkq skruchQ wobec naszych ojcow.

-*■ ARSI, Germ. 164, f. 100 (list Campano z 1 III 1585). - Por. List P. Skargi (nr 45).

44. Epistola P. Joannis Pauli Campano ad P. Generalem Claudium 
Aquaviva, Brunsbergae, 27 IV 1585 - List prowincjala Jana 
Pawla Campano do generala Klaudiusza Aquavivy, Braniewo, 
27IV 1585

Scripsi etiam alias et nunc repeto, coepisse cantari Sacra me inscio in 
S. Barbara a cantoribus Sodalitatis B. V. recens erectae, et ab aliquo externo 
sacerdote et quamquam et a nostris. Item parabatur a devotis organa per 
eadem cura. Poloni vero et Germani non libenter eunt ubi est silentium; ad 
haec fiebat concursus maximus, cum P. Scarga sibi auditorium frequentissi- 
mum comparavit a principio, quod nunc continual. Ego cum res ii iussi sen- 
sim ac paulatim remitti, et cessari a cantu illo, donee a R. P. V. responsum 
habeam, an id relinquat arbitrarium nobis cura, nec ad ilium obligemur; et 
semper ab illo cessare possimus cum nolumus, et nostri non faciant, sed ilia 
Sodalitas, similiter et an permittere debeam etprofici caepta organa, et im- 
poni in loco iam parato, antequam scire. Quod si R. P. V. concedendum iudi- 
caverit ob fructum maiorem, expediret hoc relinquere iudicio Provincialis ne 
quid nimis assumant. Putarem autem concedendum esse cum moderatione 
aliqua; cum nostri id non faciant, quibus Constitutiones prohibent, sed Con- 
gregatio ilia; sicut Congregatio aedes facit in Collegii Romani templo An
nuntiatae; et hie (ut dixi) multum attrahatur ad cantus ecclesiae, quos discunt 
et sciunt puerique senesque.

Jak juz pisalem wczesniej, powtarzam, ze bez mojej wiedzy kantorzy So- 
dalicji NMP zaczqli spiewac msze sw. w kosciele sw. Barbary, odprawiane 
przez ksiqzy swieckich, a czasem przez Naszych. Wiemi przygotowujq juz 
organy. Polacy i Niemcy niech^tnie chodzq tarn, gdzie panuje milczenie. Na- 
tomiast na msze spiewane przybywajq thimy wiemych, gdyz wysokq 
frekwenejq zapewnil od poczqtku i podtrzymuje ks. Skarga. Nakazalem, aby 
stopniowo i bez rozglosu zaprzestac spiewu, dopoki nie otrzymam od Waszej 
Wielebnosci odpowiedzi, czy pozostawi tq sprawQ naszemu osqdowi. Nie 
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jestesmy zobowiqzani do spiewu i mozemy zrezygnowac z niego w kazdej 
chwili, gdyz nie organizujq go Nasi, lecz Bractwo. Chcialbym tez wiedziec, 
czy mogq pozwolic na naprawq organow i ustawienie ich na przygotowanym 
miejscu. Jesli Wasza Wielebnosc (ze wzglqdu na wi^ksze dobro) uzna za 
stosowne, niech pozostawi decyzjq osqdowi prowincjala i nie bierze zbyt 
wiele na siebie. Wydawalo mi siq, ze trzeba pozwolic na spiew w ograni- 
czonej formie, aby Nasi nie czynili tego sami wbrew zakazom Konstytucji, 
lecz Bractwo [Milosierdzia], podobnie jak robi to Bractwo dzialajqce przy 
kosciele Zwiastowania NMP nalezqcym do Kolegium Rzymskiego. U nas 
(jak wspomnialem) spiew koscielny przyciqga wielu wiemych, szybko przy- 
swajajqgo sobie i znajqzardwno dzieci, jak i starcy.

-► ARSI, Germ. 164, f. 187v-188.

45. Epistola P. Petri Skarga ad P. Generalem Claudium Aquaviva, 
15 V 1585 - List Piotra Skargi do przelozonego generainego 
Klaudiusza Aquavivy, 15 V 1585

Quae de fructu animarum in nostro templo V R. P[atemi]tas accepit, sunt 
vera per Dei misericordiam. Multum aedificantur cantu et attrahuntur ho
mines isti Cracovienses, proinde V. R. P[aterni]tas dispensare dignetur, qua- 
tenus scilicet sine ulla nostrorum occupatione a saecularibus id praestari 
potest, a Congregatione praesertim Misericordiae, quae hie est magna cum 
aedifleatione omnium et multarum eleemosynarum collatione instituta nuper.

Co do owocow duchowych w naszym kosciele, proszq przyjqc do wiado- 
mosci, ze dziqki Bozemu milosierdziu sq one wielkie. Wiele dobra dokonuje 
siq przez spiew, ktory przyciqga mieszkancow Krakowa. Prosimy zatem, aby 
Wasza Wielebnosc raczyl nam udzielic dyspensy [od zakazu spiewu], skoro 
spiew moze bye wykonywany (bez angazowania Naszych) przez ludzi swiec
kich, glownie z Bractwa Milosierdzia, ktore zostalo zalozone tu niedawno - 
z wielkim pozytkiem dla wszystkich - i zebralo hojne jahnuzny.

"*■ Listy Piotra Skargi TJ z lat 1566-1610. Podlug autografow wydal i objasnit ks. J. Syganski TJ. 
Krakow 1912, s. 223. - Bractwo Milosierdzia zostalo zalozone w pazdziemiku 1584 r.

46. Epistola P. Joannis Pauli Campano ad P. Generalem Claudium 
Aquaviva, Jaroslaviae, 26 VIII 1585 - List prowincjala Jana Pa- 
wla Campano do generala Klaudiusza Aquavivy, Jaroslaw, 26 
VIII1585

Ad S. Barbaram redeo, cantus in ilia non est ordinarius, sed quantum ilia 
Congregatio Misericordiae potest habere cantores, tunc devotus aliquis ca- 
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nonicus vel sacerdos canit in altari, aliquando etiam aliquis nostrorum. Com- 
mendavi illis id quod circa haec scripsit R. P V. et servantur.

Wracajqc do [spraw] kosciola sw. Barbary, [informuj^], ze nie uregulo- 
wano w nim problemu spiewu. Jesli Bractwo Milosierdzia zdob^dzie sk^ds 
kantorow, wtedy przy oltarzu spiewa jakis pobozny kanonik lub ksi^dz, 
a czasem ktos z Naszych. Polecilem im, aby zastosowali si^ do rozporz^dzen 
Waszej Wielebnosci w tej sprawie.

ARSI, Germ. 164, f. 331.

47. Epistola ad Praepositum Generalem Claudium Aquaviva. De 
mansionariis ad ecclesiam S. Barbarae Cracoviae, 1585 - List do 
generala zakonu Klaudiusza Aquavivy w sprawie mansjonarzy 
i Spiewu w kosciele Sw. Barbary w Krakowie, wyslany przez 
superiora rezydencji Piotra Skarg^, 1585

Probamus et probavimus cantum illorum et ministeria in templo S. Bar
barae, nihil nostrae Societatis ministeriis posse abesse, ex eo quern iam nunc 
habemus cantu. Nam et brevis est una tantum et dimidia hora durans, et no
bis nihil affert impedimenti. Interim erunt et audiunt confessiones, et nostra 
habemus Sacrificia, et alia quae nostra sunt exercemus, dum extemi cantant, 
quorum cantus qui nunc est diebus festis longe est production

Probamus et probavimus cantum externorum in nostro templo non modo 
nostris ministeriis non abesse, sed multum etiam prodesse. Nam talia sunt Po- 
lonorum et maxime huius civitatis ingenia, quae cantu ad templum pertra- 
huntur, et turn maxime frequens est templum et ad condones concursus. Si- 
lentium Societatis nostrae iste populus non potest capere, et turn bene et 
maiore cum fructu in hoc Regno Societatis nostrae Instituto, et ministeriis ad 
animarum salutem utimur: cum vel scholas habemus, vel parochialibus tem- 
plis adiungimur, vel externi sunt, qui cantata ministeria in cultu templi sine 
nostra cura et distractione obeant, quod nunc Deus ipse nobis conciliat.

Ea de causa diebus festis, quibus se populus huius civitatis non putat 
praecepto Ecclesiae satisfacere, nisi cantatum audiat Sacrum, cantores Con- 
gregatio Misericordiae non mediocri sumptu huic nostro templo procurat.

Aprobujemy i b^dziemy aprobowac ich [mansjonarzy] spiew i poshigQ 
w kosciele sw. Barbary, gdyz spiew nie przeszkadza poshigom naszego 
Towarzystwa. Jest on krotki i trwa zaledwie poltorej godziny, nie sprawiaj^c 
nam zadnych trudnosci. Podczas gdy osoby spoza zakonu spiewajq, stucha 
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si$ spowiedzi, odprawia wlasne msze sw., wypeinia nasze obowi^zki; w dni 
swi^teczne spiew ten przynosi wiele owocow.

Aprobujemy i bqdziemy aprobowac spiew osob spoza zakonu w naszym 
kosciele, gdyz nie przeszkadza on w naszych obowi^zkach, co wi^cej, po- 
maga bardzo w ich wypehiianiu. Polacy - zwlaszcza w tym miescie - maj^ 
takie upodobania, ze spiew przyci^ga ich do kosciola. Wi^cej zatem uczqsz- 
cza do niego ludzi i wi^cej shicha kazan. Lud ten nie moze poj^c milczenia 
naszego Towarzystwa; dlatego moze ono lepiej i skuteczniej shizyc zbawie- 
niu dusz w tym krolestwie, jesli b^dzie posiadac szkoty, pol^czy siQ z kos- 
ciolami parafialnymi lub zaprosi osoby spoza zakonu, ktore b^d^ spiewac na- 
bozenstwa w kosciele, bez zmartwien i rozproszen z naszej strony, co dzi^ki 
Bogu wlasnie tutaj mamy. Poniewaz mieszkahcy [Krakowa] uwazaj% ze nie 
zadoscuczyn^ przykazaniu koscielnemu, jesli w dni swi^tecznie nie wyshi- 
chaj^ spiewanej mszy sw., dlatego Bractwo Milosierdzia zapewni (niematym 
sumptem) naszemu kosciolowi kantorow.

ARSI, Pol. 72, f. 5. Dokument ten powstal zapewne w polowie 1585 r.

1586

48. Discussio de Ratione studiorum. De praelectionibus in Collegio 
Germanico, 1586 - Dyskusja nad projektem Ratio studiorum. 
Kontrowersje wokol nauczania w Kolegium Niemieckim, 1586

Quod ut praestare possint, et vacare studiis expeditius, moderandus vide- 
tur eorum tarn diuturnus ac multiplex cantus.

Jesli to mozliwe nalezy zaprzestac dhigich i czQstych spiewow, zostawia- 
j^c czas na odpoczynek po nauce.

-*• Monumenta paedagogica Societatis lesu. Vol. 5: Ratio atque Institutio Studiorum Societatis lesu 
(1586, 1591, 1599). Edidit Ladislaus Lukacs. Romae 1986, s. 85.

1587

49. Acta Congregationis Provincialis Poloniae. De studiis, 1587 - 
Akta Kongregacji Prowincji Polskiej. Dyskusja nad projektem 
Ratio studiorum, 1587

[5] 17. Magna opus esse videtur dispensation in hac Provincia circa can
tum et musicam. Cum enim in Polonia cantu homines carere non posse vi- 
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deantur, et fere non eo accedant ubi silentium sit perpetuum, videtur necessa- 
rium ad alliciendos populos ad condones et sacramenta, et ad tollendam 
transgressionem Constitutionum et canonum quae alias facile irrepit, ut 
R. P. N. Generalis pro facultate sibi commissa vel dispensare dignetur, ubi 
et quantum opus esse iudicabit, tarn simpliciter circa cantum quam circa 
musicam (nam alio cantu hie vix utuntur nostri) imo etiam circa modum illius 
ut videlicet ab externis studiosis praesertim nostris fiat. Vix enim aliquando 
plures sunt ex Nostris in uno integro choro quam unus aut alter magister 
(aliquando etiam non musicus) ad continendum tantum modestiam puerorum, 
vel ordinare quid ubi permitti possit aut debeat; vel certe id permittere 
Provinciali qui alioquin satis rigidus est in hac re, ac postea ille monebit 
S. R. Paternitatem quidfactum sit ut approbet vel improbet. Apparet enim in 
hac parte superiores et connivere ob usum patriae receptissimum et tamen 
scrupulis tangi quod sine facultate fiat.

Responsio: Videat P. Provincialis ut quam paucissimi e Nostris etiam in 
regendo cantu occupentur, ne ministeria magis propria impediantur. Deinde 
ne excessus fiat in modulatione. Ceterum si quid aliud in hoc genere prae- 
scribendum fuerit, postea monebimus.

[5] 17. W prowincji potrzebna jest dyspensa od przepisow dotycz^cych 
spiewu i muzyki. Ludzie w Polsce nie wyobrazaj^ sobie zycia bez spiewu 
i nie ucz?szczaj4 tam, gdzie panuje wieezna cisza. Jesli chcemy przyci^gn^c 
ludzi do shichania kazan i przyjmowania sakramentow (nie famine zakazow 
konstytueji zakonnych i kanonow, co moze si? latwo zdarzyc), wydaje si?, ze 
Wasza Wielebnosc powinien moc^ swojej wladzy udzielic dyspensy od za- 
kazu spiewu i muzyki (innego spiewu u nas raczej nie ma) w tych miejscach, 
gdzie uzna to za stosowne. Chodzi tez o dyspens? co do sposobu uprawiania 
spiewu, czyli prowadzenia go glownie przez swieckich uezniow naszych 
szkol. Rzadko zdarza si?, aby wielu Naszych spiewalo w jednym chorze, za- 
zwyczaj tylko jeden lub dwoch magistrow (cz?sto niemuzykow), ktorzy pil- 
nuj^ porz^dku wsrod chlopcow. Wasza Wielebnosc moglby tez ustalic, co 
i gdzie jest dozwolone lub pozostawic to prowincjalowi, ktory jest w tej spra- 
wie dostateeznie surowy. Powiadomi on nast?pnie Wasz^ Wielebnosc o de- 
cyzji, oczekuj^c potwierdzenia lub odmowy. Okazuje si? bowiem, ze w tej 
sprawie przelozeni lekkomyslnie przyjmuj^ miejseowe zwyczaje, a potem 
maj^ w^tpliwosci, czy nie dzieje si? to bez zgody przelozonych.

Odpowiedz generala: Niech prowinejai zatroszczy si? o to, aby jak naj- 
mniejsza liezba Naszych zajmowala si? kierowaniem spiewem, gdyz nie 
mozna przez to zaniedbac wazniejszych prac i obowi^zkow. Poza tym trzeba 
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unikac skrajnosci w post?powaniu. Jesli cos innego zostanie postanowione 
w tej sprawie i ogloszone, przelozeni zostanq o tym powiadomieni.

Monumenta paedagogica Societatis lesu. Vol. 7: Collectanea de Ratione Studiorum Societatis 
Jesu (1588-1616). Edidit Ladislaus Lukacs. Romae 1992, s. 323.

50. Epistola Garciae Alabiano, rectoris Academiae Vilnensis, ad 
P. Praepositum Generalem Claudium Aquaviva, 2 1 1587 - List 
rektora Akademii Wilenskiej Garciasa Alabiano do generala 
Klaudiusza Aquavivy, Wilno, 2 11587

Circa Bursam seu domum pauperum de cura quam nostri habituri sunt in 
ilia, et de tota ratione et ordine studiosorum pauperum nihil adhuc conclu- 
sum est a P. Provinciali et a Capitulo Vilnensi. Concludetur brevi tamen ali- 
quid certi, interim res manet in codice status quo hactenus mansit, de quo iam 
antea P. Vestrae scripseram.

Co do bursy, czyli domu ubogich, ktorq oddano naszej pieczy, podobnie 
jak cale utrzymanie i porzqdek studiow ubogich uczniow, to dotychczas nic 
ostatecznego nie ustalono ani przez prowincjala, ani kapitul? wilenskq. Na
lezy szybko podjqc jakqs wiqzqcq decyzj?. Tymczasem nic si? nie zmienia, 
jak juz wczesniej pisalem Waszej Wielebnosci.

"*■ ARSI, Germ. 167, f. 10-13; L. Piechnik, Poczqtki Akademii Wilenskiej 1570-1599. Rzym 1984, 
s. 233.

1588

51. Sesja kapituly wilenskiej, 11II1588

Co si? tyczy Bursy Waleriahskiej, chce kapitula, aby ubodzy studenci, 
ktorych pewna powinna bye liezba, do katedry we dni uroezyste przychodzili 
na nabozenstwo, procesjom asystowali i innym ceremoniom oraz Godziny 
zmartych za dusze dobrodziejow pewnych czasow w katedrze spiewali, 
w modlitwach swoich pami?tajqc na swych dobrodziejow. A jesliby si? temu 
oparli jezuici, tedy procent od sum, rozmaicie na t? burs? legowanych, kto
rych jest paniq kapitula, b?dzie obrocony na szkol? katedralnq i zywienie 
pewnej liezby studentow; skqd niemala b?dzie ozdoba dla kosciola. Co jesli
by si? zdalo jezuitom bye z ich krzywdq, wolno im b?dzie o to z niqrozpra- 
wic si?. Z tq deklaracjq kapitula dwu z pomi?dzy siebie do jezuitow 
delegowala.
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J. Kurczewski, Kosciol zamkowy czyli katedra wilenska, cz. 3, s. 69; L. Piechnik, Rozkwit 
Akademii Wilenskiej, s. 46-47.

1591

52. Epistola Assistentis Germaniae P. Pauli Hoffaei, 1591 - List asy- 
stenta niemieckiego Pawla Hoffaeusa, 1591

Nullus sit domi nostrae et in templis nostris cuiuscumque generis [instru- 
mentum musician] usus, absque expresso consensu Generalis.

W naszych domach i kosciolach nie wolno grac na instrumentach muzycz- 
nych bez wyraznej zgody generala.

-► ATJKr., rkps 35, s. 115.

53. Epistola Praepositi Generalis Claudii Aquaviva ad P. Praeposi- 
tum Provincialem Ludovicum Maselli, 7 XII1591 - List generala 
Klaudiusza Aquavivy do prowincjala polskiego Ludwika Ma- 
sellego, 7 XII1591

De organis porro, cuperem sane, ut R. V. satis intelligit abstinerent Nostri 
quando fieri potest, tamen quoniam alibi sumus experti, quam sit difficile 
eorum usum iam introducendum penitus tollere; et nunc non agitur, ut nova 
fiant, sed vetera resarciantur, et meliora fiant, idque alienis sumptibus, ut au
dio, poterit etiam concedi.

'Wasza Wielebnosc zrozumie, ze staram siQ, aby Nasi powstrzymali siq, na 
ile to mozliwe, od uzywania organow. Poniewaz wiemy, jak trudno przestac 
uzywac ich tam, gdzie zostaty wprowadzone, chodzi teraz o to, aby nie otwiera- 
no nowych osrodkow, lecz zamkni^to stare. Dobrze si? stanie, jesli uda siQ to 
zrobic przy pomocy osob spoza zakonu, na co - jak slyszQ - mozna pozwolic.

Bibi. Nar. Wieden, rkps 11977 (Congregationes). - List dotyczy gry na organach w kosciele sw. 
Barbary w Krakowie oraz utrzymania kapeli przez Bractwo Milosierdzia.

54. Ordinationes Generalium, Visitatorum et Provincialium. Res
ponsum Provinciae Neapolitanae, 1591 - Rozporzqdzenie gene
rala dla prowincji neapolitanskiej, 1591

Musici non comedant domi nostrae.

Muzycy nie powinni spozywac posilkow w naszym domu.
-*• ATJKr., rkps 224, s. 74.
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1594

55. Responsa Praepositi Generalis Claudii Aquaviva data ad quae- 
sita Provinciae Poloniae, 1594 - Odpowiedz generate Klaudiusza 
Aquavivy na pytanie prowincji polskiej w sprawie uzywania 
w kosciolach jezuickich organow, 1594

Non est permittendum, ut in ecclesiis nostris Missae votivae cum cantu 
fiant in gratiam externorum, cum id et Societatis Instituto parum sit consen- 
taneum, et Nostros etiam a libero ministeriorum suorum exercitio nonnihil 
impediant. Organa, quae subreptitie iam sunt instituta in templis et Collegiis, 
tollerentur quidem, donee aliquo modo possint tolli; quod curandum omnino 
erit, ubi vero non sunt, nullo modo introducantur. Quod si quis hoc ausus fue- 
rit, Provincialis ilium statim ab officio removeat et nos moneat.

Nie zezwala siq na msze wotywne z udzialem choru w naszych kosciolach, 
odprawiane na zyczenie osob spoza zakonu, gdyz nie jest to zgodne z naszym 
Instytutem i przeszkadza Naszym w wypelnianiu obowi^zkow. Toleruje siq 
organy, ktore po cichu zostaty wprowadzone do naszych kosciolow i kole- 
giow; mozna siq na nie zgodzic do czasu, az uda siq je w jakis sposob usun$c, 
o co nalezy zabiegac. W zadnym wypadku nie wolno ich instalowac tarn, 
gdzie ich nie ma. Jesli ktos powazy siq na to, prowincjal powinien go usunqc 
z urzqdu i powiadomic nas o tym.

ATJKr., rkps 496, s. 476; Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai ir vyresniuju nutarimai. 
Vilnius 1987, s. 79; A. Szweykowska, Wkladjezuitow w kulturq muzyeznq Rzeczypospolitej w XVII 
wieku. W: Jezuici a kultura polska. Pod red. L. Grzebienia i S. Obirka. Krakdw 1993, s. 297.

1595

56. Responsa data R. P. N. Claudio Aquaviva, c. 1595 - Odpowiedzi 
Generate Klaudiusza Aquavivy, ok. 1595

De regalibus e templis nostris tollendis: Quod quaesitum est de regalibus, 
an e templis nostris tolli debeant, sicut de organis factum est? Sane cum cau
sa dissimilis non sit, fortassis etiam rem intuenti, potior ratio videri possit, 
cur hoc genus minus tolerari debeat, valde optaremus, ut sensim ac suaviter 
fecere omnia usque intermittatur.

O usuniqciu regalu z naszych kosciolow: sprawa dotyczy regalu - czy 
nalezy go usun^c z naszych kosciolow, tak jak to zrobiono z organami? Tak 
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jest, poniewaz sprawa nie jest odmienna; mozna si^ jeszcze zastanowic, dla- 
czego ten rodzaj instrumentu nalezy traktowac inaczej. Jestesmy mocno 
przekonani, ze trzeba zrobic wszystko, aby go powoli i stopniowo wykluczyc 
z uzycia.

ATJKr., rkps 234, s. 285; ATJKr., rkps 352, s. 7; Bibi. Jagiell., rkps 5195, f. 13v.

1601

57. Memoriale relictum per P. Provincialem Hieronymum Dandi- 
num Collegio Posnaniensi, 28 VII 1601 - Rozporzqdzenie po
zostawione przez prowincjala Hieronima Dandiniego kolegium 
poznahskiemu, 28 VII1601

Praefectus musicae templi quamdiu est unus ex Nostris, non fungatur hoc 
officio, nisi quando [...] cantandi eunt. Quod si Congregatio aut alii externi 
cantari voluerint Sacrum, aut alium quodlibet, promovent ipsi cantores, et 
qui illis praesit, Sacrum autem Congregationis Misericordiae cantetur ante 
congregationem, et de hoc agatur cum illis.

Jesli prefektem muzyki jest ktos z Naszych, nie powinien pelnic tej fun- 
kcji, chyba ze [brak wyrazu] id^ spiewac. Jesli Kongregacja [Marianska ucz
niow] lub inne osoby spoza zakonu chcq spiewac msz^ sw. lub inne nabo- 
zenstwo, powinni sami zatrudnic kantorow i ich kierownika; mszQ sw. 
Kongregacji Milosierdzia nalezy spiewac przed jej posiedzeniem; sprawQ tQ 
nalezy ustalic z czlonkami kongregacji.

Bibi. Jagiell., rkps 5194, f. 8v.

1602-1604

58. Variae resolutiones a Claudio Aquaviva datae, 1602-1604 - Od- 
powiedzi generala zakonu Klaudiusza Aquavivy na zapytania 
prowincji polskiej, 1602-1604

Quaesitum est, an in missionibus, quando celebrant apud nobiles, accipi 
possint a Nostris offertorium aut peti eleemosynam pro bursa pauperum. - 
Respondit: In Missionibus quando celebrant Nostri apud nobiles, nec accipi 
potest a Nostris offertorium, nec eleemosyna peti pro bursa pauperum.
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Quaesitum: An cantus figuratus sit novitiis permittendus. - Respondit: 
Non esse permittendum.

Czy mozna podczas misji (w czasie celebracji u ludzi zamoznych) przyj- 
mowac ofiary na burs? ubogich lub prosic dla niej o jahnuzn??

- Odpowiedz: Podczas misji (w czasie celebracji u ludzi zamoznych) nie 
mozna przyjmowac ofiar na burs? ubogich ani prosic dla niej o jahnuzn?.

Czy nowicjuszom wolno wykonywac spiew figuralny?
- Odpowiedz: Nie wolno.

ARSI, Pol. 3, f. 11 v.; ATJKr., rkps 352, s. 9; Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 74-75.

59. Resolutiones a R. P. N. Generali datae ad P. Provincialem ab 
Anno 1602 - Odpowiedzi generala zakonu Klaudiusza Aquavivy 
udzielone prowincjalowi od r. 1602

17. Propositum de Bursa, quam D. Palatinus Cracoviensis Lublinifitndare 
vult, cuius aliquant curam cuperet penes Societatem esse.

R[esponsio]: Quod instar D. Palatinus, ut Nostri externum saltern prae- 
fectum imponendum in se recipiant, ut Vilnaefit, quamvis idipsum nonnullas 
habet difficultates, quia tamen quod aliis concessum sit a D. Palatino, cui 
Societas nostra tarn multa debet, desiderari nollemus, permittimus ut idfiat, 
idque Uli a Reverentia Vestra nostro nomine spondeat.

17. Przedstawiono spraw? bursy, ktorq wojewoda krakowski [Mikolaj Ze- 
brzydowski] chce ufundowac w Lublinie i powierzyc jq pieczy Towarzystwa.

Odpowiedz: Poniewaz wojewoda nalega, aby Nasi przyj?li wyznaczonego 
prefekta spoza zakonu, podobnie jak w Wilnie, zezwalamy na to, chociaz mo- 
gq si? z tym wiqzac pewne trudnosci. Wojewoda jest jednak znanym dobro- 
czyncq, ktoremu wiele zawdzi?cza rowniez nasze Towarzystwo. Niech Wasza 
Wielebnosc powiadomi go o tym w moim imieniu.

ARSI, Pol. 3, f. 10v.; ATJKr., rkps 234, s. 300-301.

1605

60. Responsum R. P. N. Generali Claudii Aquaviva, 24 XII 1605 - 
Odpowiedz generala zakonu Klaudiusza Aquavivy, 24 XII1605

Quaesitum est de ceremoniis promovendorum ad gradus.
Responsum: Antiquas consuetudines retinendas esse quod attinet ad ex- 

ternos, Nostros vero cum tubis et musica similique plausu non esse promo- 
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vendos tametsi insignia. „ Te Deum laudamus ” et aliqua similia usitata, mo- 
destiam religiosam non excedentia, permitti poterunt.

Pytanie co do ceremonii urzqdzanych podczas promocji akademickich.
Odpowiedz: Nalezy zachowac dawne zwyczaje co do promocji osob spoza 

zakonu; w czasie promocji Naszych nie powinno bye trqb, muzyki i innych 
wyrazow uznania. Mozna zezwolic na spiew Te Deum laudamus i inne po- 
dobne zwyczaje, ktore nie sprzeciwiajq si$ skromnosci zakonnej.

-► ARSI, Pol. 3, f. 13.

1608

61. Ordinatio Claudii Aquaviva, 18 X 1608 - Rozporzqdzenie gene- 
rala Klaudiusza Aquavivy, 18 X 1608

Instrumenta musica in Missis et vesperis etc. permitti poterunt, ut alias 
resondimus, organa nimirum et quae flatu utuntur, non tamen chordae, quia 
minus videntur esse in usu ecclesiastico.

Podczas mszy sw. i nieszporow mozna uzywac instrumentow muzycz- 
nych; chodzi oczywiscie o organy i instrumenty d^te, nie zas strunowe, gdyz 
te rzadziej widuje si$ w kosciele.

-*• ARSI, Pol. 3, f. 13; ATJKr., rkps 234, s. 308; ATJKr., rkps 352, s. 11; ATJKr., rkps 496, s. 382; 
Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 76; A. Szweykowska, miad jezuitow w kultur? 
muzyeznq, s. 298. - Por. nr 52.

1609

62. Rationes pro musica datae Praeposito Generali Claudio Aqua- 
viva post Congregationem Provinciae Poloniae, 1609 - Prosba 
jezuitow litewskich skierowana do generala zakonu Klaudiusza 
Aquavivy w 1609 r. po Kongregacji Prowincji odbytej w Ja- 
roslawiu w r. 1607

Rationes pro musica:
1. Quia apud nos sine musica nihil fit in templo.
2. Communia templa habemus cum parochiis Vilnae, Nesvisium, Polocia, 

Riga, Derpatum.
3. Quia in Bursis non instituitur sufficienter.
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4. Quia nunc postquam Societas incepit ad se trahere concionibus et aliis 
exercitiis pietatis, alii religiosi trahant ad se vehementer per musicam.

5. Quia parochi, seminaristae Jiunt rudes cantus.
6. Quia sine dispendio bonorum Collegii.
7. Quia sine ullo impedimenta ministeriorum, studiorum.
8. Quia non expedit ut magistri doceant.

Racje za wprowadzeniem muzyki:
1. Poniewaz w naszym kraju nic nie moze odbywac si$ w kosciele bez 

muzyki.
2. Poniewaz nasze koscioty w Wilnie, Nieswiezu, Polocku, Rydze i Dor- 

pacie prowadz^ jednoczesnie parafie.
3. Poniewaz bursy nie zapewniaj^ dostatecznego wyksztalcenia.
4. Poniewaz Towarzystwo przyciqga dzis ludzi kazaniami i innymi po- 

boznymi cwiczeniami, inni zas zakonnicy przyci^gaj^ do siebie muzyk^.
5. Poniewaz proboszczowie i klerycy nie znaj^ muzyki.
6. Poniewaz nie wiqz^ si^ z tym dodatkowe wydatki kolegium.
7. Poniewaz nie ucierpi^ na tym inne poslugi i studia.
8. Poniewaz nie potrzeba, aby w bursach uczyli nasi magistrzy.

ARSI, Congregationes 52, f. 316 [pro Prov. Lituanica],

1611

63. Quae prima Congregatio Provinciae Lituaniae petenda censuit 
a R. P. N. Generali, 1611 - Prosba pierwszej Kongregacji Pro
wincji Litewskiej do generala, 1611

Rationes pro musica:
7. [1] Quoniam Collegia quinque cum parochiis coniuncta habemus et in 

omnibus aliis Collegiis cantum hucusque retinuimus;
[2] iam autem ob defectum cantus in templis nostris populi devotionem 

imminui sensim videmus, multosque a Nostris ad alia templa vel ob ipsum 
cantum avocari;

[3] parochosque et alios sacerdotes admodum cantus rudes e scholis no
stris prodire;

[4] schysmaticosque et haereticos solo cantu rudiorem plebem interdum 
ad suas synagogas allicere;

placuit Congregationipetere a Rndo P. N., ut permittat Collegiis seu ex 
eleemosynis in earn rem comparatis, seu ex reditibus, alicui studioso adoles- 
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centi mediocre aliquod salarium assignare, qui liberis post studia horis mu- 
sicem doceat pueros, ex quibus deinceps et clerici prodeantperiti cantus, et 
templis nostris ad maiorem populi devotionem augendam invitamentum 
accedat.

[Responsum], Permitti id Provincialis arbitrio, modo Nostri ea in re non 
occupentur.

Racje za wprowadzeniem muzyki:
7. [1] Mamy pi?c kolegiow polqczonych z parafiami, a we wszystkich 

innych powstrzymywalismy si? dotqd od spiewu;
[2] widzimy jednak, ze z powodu jego braku maleje poboznosc wiemych 

w naszych swi^tyniach, a wielu przechodzi do innych kosciolow;
[3] proboszczowie i inni ksi?za koncz^ nasze szkoty bez znajomosci 

Spiewu;
[4] tymczasem schizmatycy i heretycy samym spiewem sci^gajq do 

swoich synagog prosty lud.
Kongregacja pragnie prosic ojca generala, aby pozwolil (z zebranych na 

ten cel jahnuzn lub z dochodow) wyznaczyc skromn^ pensj? dla starszego 
studenta, ktory po lekcjach uczyiby dzieci muzyki. Wyrosn^ z nich klerycy 
znajqcy spiew, przyczyniajqcy si? do wzrostu poboznosci w naszych 
swi^tyniach.

Odpowiedz: Moze na to pozwolic prowincjal, byle nie anagazowano sa- 
mych jezuitow.

-*■ ARSI, Acta Congregationum 53, f. 248,252v.; Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 86;
A. Szweykowska, IVkladjezuitow w kulturq muzycznq, s. 297.

64. Responsum P. N. Generali Claudii Aquaviva ad Memoriale Pro
vincialis Poloniae, 1611 - Odpowiedz generala na pytanie pro
wincjala polskiego, 1611

Petitur ut in ea Provincia usus fidium permittatur in templis?
Responsio: Lyrarum usus permitti, non vero aliarum fidium.

Prosi si?, aby w prowincji pozwolic na uzywanie w kosciolach instru- 
mentow strunowych.

Odpowiedz: pozwala si? na liry, ale nie na inne instrumenty strunowe.
"*■ ARSI, Congregationes 53; WAP Krakdw, Teki Schn.. 707, f. 33v.

65. Compendium ordinationum Generalium, cui adduntur Con
suetudines templi Dyneburgensis, 1611 - Kompendium rozpo- 
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rzqdzen generalskich z dodaniem zwyczajow kosciola w Dyne- 
burgu, 1611

Responsio Romae, 1611: Permittitur arbitrio Provincialis, ut studioso 
adolescenti mediocre aliquid salarium, vel ex eleemosynis, vel ex Collegia 
assignetur, qui horis post studia liberis musicam doceatpueros, ex quibus et 
templis nostris ornatus, et populi invitamentum accedat, dummodo ex iure 
Nostri non occupantur.

Rozporz^dzenie rzymskie, 1611: Prowincjal moze wedhig uznania zezwo- 
lic na przyznanie studiuj^cemu chlopcu skromnego wynagrodzenia (z jal- 
muzn lub z dochodow kolegium) za uczenie dzieci muzyki (po lekcjach). 
B?dzie to ozdobq dla naszych kosciolow i dodatkowq zach?tq dla wiemych; 
zgodnie z prawem nie mogq si? tym zajmowac Nasi.

ARSI, Fondo Gesuitico, busta 45/1408 nr 2, s. 15; ATJKr., rkps 496, s. 490.

1612

66. Ordinationes Generalium, Visitatorum et Provincialium. Res- 
ponsum Claudii Aquavivae, 1612 - Rozporzqdzenia generalow, 
wizytatorow i prowincjaldw. Odpowiedz generala Klaudiusza 
Aquavivy dla prowincji rzymskiej, 1612

Permitti non possunt ut Coadiutores nostri, qui norunt musicam, ut ordi- 
narie exerceant, ac praeficiant, si quod eis hac in parte indulgendum est, dis- 
piciat Provincialis et si anceps est earn ad Generalem referat.

Nie mozna pozwolic, aby nasi bracia znaj^cy si? na muzyce zajmowali si? 
niq profesjonalnie lub kierowali kapelq; jesli pozwolono im na to (w jakims 
wymiarze), prowicjal ma to odwolac, a jesliby si? wahal, niech spraw? zre- 
feruje generalowi.

-► ATJKr., rkps 224, s. 74.

1614

67. Memoriale relictum post visitationem Collegii Vilnensis, 211614. 
Considerata et superior! Memorial! addita, 5 V 1614 - Rozporzq- 
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dzenie pozostawione przez wizytatora Jana Argentiego rektorowi 
kolegium wilenskiego po wizytacji 2 11614, uzupelnione 5 V 1614

J. [...] Quo ad solemnitates poterunt in utroque festo Sancti Michaelis in 
Maio et Septembri Sacra cantari et quando dicti tyrones [Congregationis 
BVM] ibi communicabunt diebus in regulis ipsorum praescriptis, poterit in 
Sacro communionis cantari aliquot motetum; aliae solemnitates non sunt 
permittendae.

5. Non permittantur Nostri in organis cantare vel ludere.
6. Si aliquis in Coliegio erit, qui Lituanicos et Polonicos rithmos pro do- 

ctrina Christiana componere possit, id facial et aliis etiam Collegiis commu- 
nicentur.

1. [...] Co do podwojnych uroczystosci sw. Michala, w maju i wrzes- 
niu, to [sodalisi] mog^ spiewac mszq sw. Gdy kandydaci [do Kongrega- 
cji Marianskiej] przyjmuj^ Komuniq sw. w dniach przepisanych regulami, 
mogq wowczas zaspiewac jakis motet; nie pozwala siq natomiast na inne 
uroczystosci.

5. Nie pozwala siq Naszym grac na organach i spiewac.
6. Jesli ktos w naszym kolegium potrafi komponowac piesni litewskie lub 

polskie na uzytek katechizmu, niech to robi i przekazuje je innym kolegiom.
"* ■ Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 96-97; A. Szweykowska, Wkladjezuitow w kulturq 
muzycznq, s. 298.

68. Ex litteris R. P. N. Claudii Aqvavivae ad R. P. Visitatorem Pro- 
vinciarum Poloniae et Lituaniae Joannem Argenti, 12 IV 1614 - 
Fragment listu generala Klaudiusza Aquavivy do wizytatora pro
wincji polskiej i litewskiej Jana Argentiego, 12 IV 1614

Hoc etiam probamus Reverentiam Vestram dialogos istos in templo diebus 
antecineralibus haberi solitos maxima ex parte sustulisse. Vellemus etiam pe- 
detentim omnino tolli. Nihil enim praeter insolentias, strepitus aliaque multa 
et magna incommoda parare solent. Expedit magis variis Usque brevibus 
conciunculis saepius per diem repetitis, item musica aliqua solemni, templi 
ornatu praecipuo, populum trahere et adpoenitentiam concitare, prout turn 
Romae, turn tota passim Italia aliisque ultra montes Provinciis insigni cum 
fructu exercemus.

Zatwierdzamy decyzjq Waszej Wielebnosci, dotycz^c^ czqsciowego znie- 
sienia dialogow, ktore starym zwyczaj em wyglasza siq w kosciolach w dniach
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przed Srod^ Popielcow^. Chcemy, aby stopniowo zostaty one calkowicie 
zniesione. Niczego bowiem nie wnosz^, poza widowiskowosci^, halasem 
i wieloma innymi niedogodnosciami. Trzeba raczej przyci^gn^c wiemych 
i sklonic do pokuty krotkimi i urozmaiconymi kazaniami, ktore powtarza siQ 
kilka razy w ci^gu dnia oraz dobr^ muzyk^ i wystrojem kosciola, jak to ro- 
bimy z wielkim pozytkiem w Rzymie, w calej Italii oraz w prowincjach le- 
z^cych na polnoc od gor [Alp].

ATJKr., rkps 496, s. 305 (Ordinationes).

1615

69. Memoriale relictum P. Vice Rectori Collegii Vilnensis post visi
tationem, 1615 - Rozporzqdzenie pozostawione po wizytacji 
prowincjala Szymona Niklewicza wicerektorowi kolegium wi- 
lehskiego, 1615

4. Organa templi ut tempestive reparentur, curabit P. Praefectus eccle- 
siae, nec non pulsare permittat imperitos studiosos. Cantus vero diebus so- 
lennioribus non nimium protrahatur, sed accomodetur officianti serveturque 
diligenter circa 2 ordinationem de sono, cui vena subesse putantur, ne ulla 
ratione permittatur.

4. Prefekt kosciola ma dopilnowac, aby na czas naprawiono organy. Nie 
zezwala siQ na granie niedoswiadczonym uczniom. Nie nalezy przedhizac 
spiewu w dni swi^teczne, lecz raczej skrocic go. Stosownie do reguly drugiej 
o halasie nalezy poskromic zap^dy [spiewacze] i nie pozwalac w zadnym 
wypadku na ich zaspokajanie.

■*" Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 98.

1616

70. Memoriale relictum P. Rectori Collegii Vilnensis, 6 VIII1616 — 
Rozporz^dzenie prowincjala Szymona Niklewicza pozostawione 
rektorowi kolegium wilenskiego, 6 VIII1615

5. Organa quamprimum firmentur, ne corruant, et Patris Gruzewski opera 
ac industria reparentur, ne in ea re a quoque impediatur.
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5. Nalezy czym prqdzej wzmocnic organy, zeby nie ninety. Dziqki swej 
pracy i wysilkowi moze je naprawic ks. Gruzewski. Nikt nie powinien mu 
w tym przeszkadzac.

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 99.

1617

71. Ordinatio P. Generalis Mutii Vitelleschi pro Coliegio Vilnensi, 
1 VII 1617 - Rozporz^dzenie generala Vitelleschiego dla ko
legium wileriskiego, 1 VII1617

Alumni musici non mittendi ad alia templa externorum pro cantu.

Nie nalezy wyznaczac alumnow-muzykow do spiewu w innych 
kosciolach.

-► ATJKr., rkps 496, s. 100.

1618

72. Memoriale relictum Vilnae post visitationem Collegii, 30 I 
1618 - Rozporzqdzenie pozostawione przez prowincjala Szymona 
Niklewicza dla kolegium w Wilnie, 30 11618

9. Quoad cantum figuratum in templo nil innovet, sed antiqua consuetudo 
etRev. Patris Argenti Visitatoris concessio (ut videlicet in bacchanaliae tem
pore, festis et diebus dominicis omnibus Sacris figurate cantet) in omnibus 
exacte servetur.

9. Co do spiewu figuralnego w kosciele nic siq nie zmienilo: nalezy scisle 
zachowac dawny zwyczaj i wykonywac spiew figuralny w okresie zapustow, 
swi^t i niedziel, zgodnie z pozwoleniem wizytatora Jana Argentiego.

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 99; A. Szweykowska, IVklad jezuitow w kulturq 
muzycznq, s. 298. - Jan Argenti byl wizytatorem prowincji litewskiej w 1614 r.

1620

73. Consuetudines communes Provinciae Lituanae Societatis Jesu - 
Zwyczaje wsprilne prowincji litewskiej (1604,1620,1622,1648)
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A. Consuetudines templi - Zwyczaje kosciola. - Sacra cantata, ves
perae primae et secundae - Msze sw. ^piewane, pierwsze i drugie 
nieszpory

1. Quae in templo Collegii vel domus cantari possint, sunt aR. P. Provin- 
ciali concessa iuxta catalogum cuiusque loci hie inserendum, et addenda sunt 
festa B. Ignatii et B. Stanislai.

3. Quibus est concessum, ut cantetur Roratae, retineant; sicut et illam 
consuetudinem, ut sub id tempus pueri ornati cum candelis in superpelliceis 
ad „ Benedictus ” agrediantur.

1. W osobnym katalogu wymieniono piesni, ktore mozna spiewac za po- 
zwoleniem prowincjala w kosciele kolegium lub w domu; dodano tez swiqta 
bi. Ignacego i bl. Stanislawa [Kostki],

3. Ci, ktorzy otrzymali pozwolenie na spiewanie rorat, zachowuj^je; po- 
twierdza siq tez zwyczaj wchodzenia chlopcow w komzach i ze swiecami na 
Benedictus.

Consuetudines communes Provinciae Lituanae Soc. Jesu. Dodatek archiwalny do ..Naszych 
Wiadomosci” 4 (1914), s. 33.

B. Modus peragendae Orationis quadraginta horarum tribus ultimis 
diebus bacchanaliorum - Sposob odprawiania nabozenstwa czter- 
dziestogodzinnego w ostatnie trzy dni zapustow

8. Musica cum instrumentis esse potest non solum in Sacro cantato, sed 
etiam aliquoties per diem, praesertim post exhortationes, a tympanis tamen 
et explosionibus bombardarum abstinendo.

8. Kapela instrumentalna moze wystqpowac nie tylko podczas spiewanej 
mszy sw., lecz kilkakrotnie w ci^gu dnia, zwlaszcza po kazaniach (egzor- 
tach); nie nalezy uzywac bqbnow i muszkietow.

Consuetudines communes Provinciae Lituanae Soc. Jesu, s. 42.

74. Consuetudines communes Provinciae Lituanae Societatis Jesu - 
Zwyczaje wspolne prowineji litewskiej (1604,1620,1622,1648)

Consuetudines scholasticae - Zwyczaje szkdl. - Cantus in Scholis 
et in templo - Spiew w szkolach i w kosciele

Initio scholarum in grammatica tantum cantatur mane toto anno: „Iam lu- 
cis orto sidere”, in Natalitiis Domini aliqua ex rotulis iis, quae cantantur in 
templo.
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Tempore Paschali: ,, Surrexit Dominus ”. A prandio vero toto anno: „ Veni 
Sancte Spiritus", vel ,, Surrexit Christus hodie”, eodem tempore Paschali.

Denique in fine scholarum toto anno: „ Te lucis ante in Natalitiis: „ Gra
tes nunc omnes tempore Paschali „ Regina coeli”. In aliis scholis oratur ex 
Tabella initio et in fine scholarum, ut est ordinatum.

In Sacro studiosorum post elevationem extra tempus Nativitatis, Quadra- 
gesimae, Paschatis, Adventus, feria II: „Eripe me” vel ,, Exaudi"; feria III: 
„Jesu dulcis memoria "; feria IV: „Sanctissima ” vel ..Bogurodzica feria V: 
,,Fiant Domine”, etpolonice, et „Contere Domine”; feria VI: ..Stabat Ma
ter” vel „In Passione Domini”, et „ Quipassus est”; Sabbato: „Ave Maris 
Stella " et „ Maria Mater gratiae ” etpro necessitate interdum „ Domine Rex " 
et ,,Sub Tuumpraesidium ”, et,,Sancte Sebastiane”. Quotiespost dimissio- 
nem itur ad templum, in Schola nil canitur.

In templo in Natalitiis: 1. „ Resonet”, 2. „Puer natus in Bethleem”, 
3. ,,Puer nobis nascitur”, 4.,,Nobis est natus hodie”, 5. „In Natali”, 6. „Sal
ve Parvule", 7. „ Salve lesu Parvule", 8. „Dies est laetitiae”, 9. „Coelum 
gaude", 10. ,,Promit vox”, 11. „Venit lux”, 12. „Angelus pastoribus", 
13. ,,Angelus ad pastores ait”, 14. ..Collaudemus Christum Regem", 
15. ,,Psallite senes", 16. „Psallite unigenito”, 17.,,Fit porta Christi pervia", 
18. „BogaRodzica”, 19.,, Quern pastores”, 20. „PueriNativitas”, 21. ,,Gra- 
tes nunc omnes", 22. „Largum vesper”.

Docentur autem per totam hebdomadam post prandium ante Natalem ulti
ma media hora scholarum.

In templo in Quadragesima canitur: „ Vexilla Regis ” vel „ Crux fidelis ”, ,,In 
Passione Domini”, „Rozmyslajmydzis”, ..Krzyzuswi^ty”, „Placzedzisiaj”.

Tempore Paschali ,, Surrexit Dominus ", ,, Surrexit Christus hodie ”, „ Vic- 
timae Paschali ”, interposito „ Chrystus zmartwych ", „ Wesofy nam ”,,, Regina 
coeli", ,,Christus iam surrexit".

Infra Octavas Corporis Christi soli cantores in choro cantant sub Sacro 
cantiones de Corpore Christi, ut „Adoro te”, „Do nasprzybqdzcie”, „Nunc 
totus orbis ” et alia moteta de Corpore Christi.

In Adventu: „Po upadku ”, „ Gwiazdo morska ”, „ Urzqdzbawienia ", ,,Mit- 
tit ad Virginem”, „EcceDominus veniet”, „Archaniol Gabryel”.

Na pocz^tku lekcji w klasach gramatyki nalezy codziennie rano (przez 
cafy rok) spiewac lam lucis orto sidere, a w okresie Bozego Narodzenia jakqs 
kol^d^ znan^ z kosciola.

W okresie Wielkanocy - Surrexit Dominus. W pohidnie przez caty rok - 
hymn Veni Sancte Spiritus lub Surrexit Christus hodie w okresie Wielkanocy.
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Na koniec lekcji spiewa si? przez cafy rok Te lucis ante, w okresie Bozego 
Narodzenia Grates nunc omnes, a w okresie Wielkanocy Regina coeli. W po- 
zostafych klasach nalezy modlic si? na pocz^tku i na koncu lekcji, z formu- 
larza zapisanego na tabliczce.

W czasie szkolnej mszy sw. nalezy spiewac w poniedzialki po podniesie- 
niu (poza okresem Bozego Narodzenia, Wielkiego Postu, Wielkanocy i Ad- 
wentu): Eripe me lub Exaudi; we wtorki Jesu dulcis memoria; w srody 
Sanctissima lub Bogurodzica; w czwartki Fiant Domine (rowniez po polsku) 
i Contere Domine; w pi^tki Stabat Mater lub In Passione Domini i Qui pas- 
sus est; w soboty Ave Maris Stella i Maria Mater gratiae; w razie potrzeby 
spiewa si? Domine Rex oraz Sub Tuum praesidium i Sancte Sebastiane. Jezeli 
msza sw. odbywa si? bezposrednio po lekcjach, w szkole nic si? nie spiewa.

W okresie Bozego Narodzenia - w kosciolach piesni: 1. Resonet, 2. Puer 
natus in Bethleem, 3. Puer nobis nascitur, 4. Nobis est natus hodie, 5. In Na
tali, 6. Salve Parvule, 7. Salve lesu Parvule, 8. Dies est laetitiae, 9. Coelum 
gaude, 10. Promitvox, 11. Venitlux, 12. Angelus pastoribus, 13. Angelus ad 
pastores ait, 14. Collaudemus Christum Regem, 15. Psallite senes, 16. Psalli- 
te unigenito, 17. Fit porta Christi pervia, 18. Bogurodzica, 19. Quern pasto
res, 20. Pueri Nativitas, 21. Grates nunc omnes, 22. Largum vesper.

Piesni tych naucza si? przez cafy tydzieh przed Bozym Narodzeniem 
(przez pol godziny po pohidniowych lekcjach).

W kosciele spiewa si? w okresie postu: Vexilla Regis lub Crux fidelis, 
In Passione Domini, Rozmyslajmy dzis, Krzyzu Swi^ty, Placze dzisiaj.

W okresie wielkanocnym: Surrexit Dominus, Surrexit Christus hodie, Vic- 
timae Paschali, dofyczaj^c Chrystus zmartwych, Wesoly nam, Regina coeli, 
Chrystus iam surrexit.

W oktawie Bozego Ciala podczas mszy sw. kantorzy spiewaj^ na chorze 
piesni eucharystyczne: Adoro te, Do nas przybqdzcie, Nunc totus orbis i inne 
motety o Ciele Chrystusa.

W Adwencie: Po upadku, Gwiazdo morska, Urzqd zbawienia, Mittit ad 
Virginem, Ecce Dominus veniet, Archaniol Gabryel.

Consuetudines communes Provinciae Lituanae Soc. Jesu, s. 46-47.

75. Consuetudines communes Provinciae Lituanae Societatis Jesu - 
Zwyczaje wspdlne prowincji litewskiej (1604,1620,1622,1648)

Litaniae, Laudes, Stationes - Litanie, jutrznia, stacje drogi krzyzowej

I. Sabbato et pridiae festorum B. V. in fine scholarum cantantur solae Li
taniae Lauretanae B. V. per quadrantem unum sine collecta. Pridie autem 
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festorum aliorum, si non sunt vesperae, cantantur Litaniae B. V. vel aliquod 
motetum aut hymnus de festo per quandrantem similiter.

2. Laudes diebus dominicis et festis, quando non habentur vesperae, can
tantur non minus uno quadrante nec dutius media hora. Cantatur autem mo
tetum aliquod vel Litaniae B. V Lauretanae, aut „Salve Regina” vel Anti- 
phona de tempore, „Dapacem ”, - in Quadragesima: „Passio Domini”.

3. Ad stationes eunt singulis diebus Quadragesimae ordine omnes vespe
rae post scholas; tantum feria VI canitur „ Miserere ”,

1. W soboty i wigilie swi^t NMP spiewa si? pod koniec lekcji przez kwa- 
drans Litaniq Loretanskq. W wigilie swi^t, ktore nie maj^pierwszych niesz- 
porow spiewa si? przez kwadrans Litaniq Loretanskq, wybrany motet lub 
hymn z danego swi?ta.

2. Podczas jutrzni w niedziele i swi?ta, gdy nie ma nieszporow, spiewa si? 
(od kwadransa do pol godziny) wybrany motet, Litaniq Loretanskq, Salve 
Regina lub Antyfon? z dnia, Da pacem, w okresie postu: Passio Domini.

3. Uczniowie na drog? kszyzow^ w kazdy dzien Wielkiego Postu wie- 
czorem po szkole; tylko w pi^tek spiewa si? psalm Miserere.

Consuetudines communes Provinciae Lituanae Soc. Jesu, s. 47.

76. Consuetudines Domus Varsaviensis. Consuetudines templi - 
Zwyczaje domu warszawskiego. Zwyczaje kosciola

Sacra cantata, vesperae primae et secundae - Msza sw. Spiewana, 
pierwsze i drugie nieszpory

1. In festo B. Aloysii canuntur vesperaeprimae et secundae, Sacrum so- 
lemne. Idem fit in festo Santorum Patrum Ignatii et Xaverii.

2. In Anniversario Dedicationis templi canitur Sacrum figurate mane circa 
octavam.

3. Singulis feriis sextis canitur Sacrum funebre vel diei festi.
4. In festo Nativitatis Beatae Virginis Patronae templi canuntur primae et 

secundae vesperae ac Sacrum figurate.
5. Prima Octobris festo Bead Borgiae canitur Sacrum figurate.
6. In festo B. Stanislai Kostka ut in festo S. Patris Ignatii.
7. In Circumcisione Domini canuntur primae et secundae vesperae et Sa

crum solemne.
8. Dominica proxime sequente post Octavam Epiphaniae cantatur Sacrum 

de more Societatis pro fundatoribus domus et templi.
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9. Quinta Februarii Beatorum trium Martyrum caniturfigurate Sacrum.

1. W swi?to W. Alojzego [Gonzagi] spiewa si? pierwsze i drugie nieszpory 
oraz uroczyst^. msz? sw.. Tak samo w swi?to sw. Ignacego i sw. [Franciszka] 
Ksawerego.

2. W rocznic? poswi?cenia kosciola wykonuje si? msz? sw. spiewem figu- 
ralnym, rano okolo godziny osmej.

3. W pi^tki spiewa si? msz? sw. zalobn^ lub z przypadaj^cej uroczystosci.
4. W swi?to Narodzenia NMP, patronki kosciola, spiewa si? pierwsze 

i drugie nieszpory oraz wykonuje msz? sw. spiewem figuralnym.
5. Pierwszego pazdziemika, w swi?to bl. [Franciszka] Borgiasza, wyko

nuje si? msz? sw. spiewem figuralnym.
6. W swi?to bl. Stanislawa Kostki [porz^dek] - jak w swi?to sw. Ojca 

Ignacego.
7. W swi?to Obrzezania Panskiego spiewa si? pierwsze i drugie nieszpory 

oraz uroczyst^ msz? sw.
8. W niedziel? po oktawie Epifanii [Trzech Kroli] spiewa si? zwyczajem 

Towarzystwa msz? sw. za dobroczyncow domu i kosciola.
9. Pi^tego lutego, w swi?to trzech blogoslawionych m?czennikow, wyko

nuje si? msz? sw. spiewem figuralnym.
"*■ Consuetudines communes Provinciae Lituanae Soc. Jesu, s. 57.

77. Memoriale P. Generalis Mutii Vitelieschi ad Provinciam Litua- 
nam, 1 VIII 1620 - Pozwolenia generala Mutiusa Vitelleschiego 
dla prowincji litewskiej na organy w kosciele warszawskim, 
1 VIII1620

Quod attinet ad organum, quod positivum, seu regale vocant, R. V. eius 
usum in suo templo cantoribus permittere poterit, cum id ad maius Dei obse- 
quium expedire iudicaverit.

Wasza Wielebnosc moze pozwolic na uzywanie przez kantorow w kos
ciele organow, ktore nazywaj^pozytywem lub regalem, jesli s^dzi, ze przy- 
czyni si? to do lepszego pelnienia sluzby Bozej.

■*" ATJKr., rkps 496, s. 317.

78. Memoriale relictum per P. Provincialem Joannem Argentum 
Collegio Posnaniensi, 22 XI1620 - Rozporzqdzenie pozostawio
ne przez prowincjala Jana Argentiego kolegium poznahskiemu, 
22 XI1620
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5. Praefectus templi iuvetpraefectum chori et subministret necessarie pro 
musica, in qua tamen sumptus debet esse moderatus, adhibendo nostros stu- 
diosos, quantum fieri poterit.

10. Bursa promoveatur eamque iuvet tarn superior quam praefectus eius- 
den Bursae, qui se mutuo intelligent quoad rationes et reliqua.

5. Prefekt kosciola powinien pomagac prefektowi choru i dostarczyc in- 
strumentow potrzebnych kapeli; wydatki na ni^ maj^ bye skromne, dlatego 
warto angazowac do niej, o ile to mozliwe, naszych uezniow.

10. Bursa powinna bye promowana i wspomagana przez rektora kole
gium oraz jej prefekta, ktorzy maX si$ porozumiec co do wydatkow i innych 
rzeczy.

-*■ Bibi. Jagiell., rkps 5194, f. 27v.

1621

79. Regulae Praefecti Bursae Pauperum, in Provincia Poloniae So
cietatis Jesu, 1621 - Reguty prefekta burs ubogich w prowineji 
poiskiej, 1621

1. Curet, ut leges quae Bursistis sive a Rectoribus sive a Provincialibus 
sunt introductae, diligenter observentur, et si nullae adhuc fuerint, conferat 
quam primum cum R. P Provinciali, et cum R. P Rectore, ut certae aliquae 
leges illis praescribantur.

2. Attendat ut Bursistae non tan turn in studiis, sed etiam in devotione et 
bonis moribus crescant, unde si aliqui non fuerint in Congregatione B. V cu
ret, ut singulis saltern mensibus Sanctissimam Eucharistiam percipiant.

3. Quamvis prae aliis musici recipi possint, caeteris tamen paribus, ni- 
hilominus alii etiam adolescentes bonae spei non excludantur. Quare nullum 
recipiet, nec ullum eiiciet, absque consilio P. Rectoris, ex cuius praescripto 
omnia faciat.

4. Pro eleemosynis, sive adpraelatos, aut nobiles, sive ad cives, mittat po- 
tius cum sufflcienti testimonio et commendatione ipsas Bursistas, quam ali- 
quos alios studiosos, ut v.g.filios adparentes, qui importune eleemosynas ex- 
torquent, si etiam per seipsum ab aliquo eleemosynam petere velit, id non 
praestabit nisi valde raro, et modeste ostendendo etiam non Coliegio, aut 
nulli ex Nostris, sed pauperibus gratiam exhiberi, et non inconsulto 
P Rectore.
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5. Non assuefaciat Bursistas, ut a se vestes, pileos, aut calceos expectent, 
si autem nonnullus hoc beneficio dignus videretur, tunc ex consilio P. Recto- 
ris posset ei dare vestes et non ex panno „falendysz ” dicto, sed ex „ karasia " 
aut alio viliore, et calceos nullo modo ex „ saffian " ut vacant, sed ex corio 
simplici et consueto. Si etiam aliqui pro sua pecunia calceos sibi ex „saffian ” 
curare vellent, nulla ratione id eis permittatur.

6. Cibi sint ut pauperibus accommodati, et ideo ordinarie non nisi duo fer- 
cula v.g. carnes pro uno et olus pro altero, in iusta tamen quantitate Ulis pro- 
ponantur. Extraordinarie autem ut in festis maioribus, si tertium ferculum ad- 
dere voluerit, non nisi consulto P. Rectore faciat.

7. In recipiendo caveat iustum numerum excedere, unde tot suscipiat, quot 
ex censu ordinario et consuetis eleemosynis ali possunt.

8. Quantum fieri potest equos non servet, propter sumptus nimios, sed po
tius vel per benefactores ipsos, eleemosyna deferatur, vel aliquoties in anno 
equos conducat, aut a P. Rectore mutuos impetret, sine eius consilio nec uni- 
cum equum emat et alat.

1. [Prefekt] niech si$ troszczy, by scisle przestrzegano regut wydanych dla 
bursarzy przez rektorow lub prowincjalow; jesli by takich regul nie bylo, 
niech porozumie si$ jak najszybciej z prowincjalem i rektorem, aby ci je 
wydali.

2. Powinien starac siQ, aby bursarze robili post^py nie tylko w studiach, 
ale i w poboznosci i dobrych obyczajach; jesli niektorzy z nich nie nalezy do 
Kongregacji Mariahskiej, nalezy dopilnowac, aby raz w miesi^cu przystQ- 
powali do Komunii sw.

3. Choc bursy mog^ przyjmowac - oprocz uczniow - takze muzykow, nie 
nalezy wykluczac innych mlodziencdw rokuj^cych nadzieje. Dlatego prefekt 
nie powinien nikogo przyjmowac ani usuwac bez porozumienia z rektorem, 
w ktorego imieniu dziala.

4. Prefekt powinien wysyiac bursarzy z odpowiednim zaswiadczeniem 
i rekomendacj^po jalmuznQ do pralatow, szlachty i mieszczan, a nie innych 
uczniow, np. synow do rodzicow: byloby to niestosowne wymuszanie jal- 
muzny. Jezeli ci zechc^ kogos poprosic o jalmuznQ, niech czyni^ to rzadko 
i delikatnie, pokazuj^c, ze nie wyswiadczaj^ przyshigi kolegium lub ktoremus 
z Naszych, lecz ubogim [uczniom]; nie mog^ tego robic bez porozumienia 
z rektorem.

5. [Prefekt] nie powinien przyzwyczajac bursarzy, aby spodziewali si$ 
ubrania, czapek lub obuwia. Jesli ktorys z nich zashizy na takie wsparcie, 
mozna w porozumieniu z rektorem dac mu ubranie, ale nie z materiahi 
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zwanego falendysz, lecz z karazji lub innego pospolitego materiahi. Buty 
w zadnym wypadku nie mog^ bye z tzw. safianu, lecz ze zwyklej skory. 
Jezeli niektorzy chcieliby kupic za wlasne pieni^dze buty z safianu, nie wolno 
na to absolutnie pozwolic.

6. Posilki powinny bye zgodne z duchem ubostwa, a zatem proste. Maj^ 
skladac si? z dwoch dan, np. mi?so na pierwsze, a na drugie kapusta lub sa- 
lata; wszystkiego ma bye jednak pod dostatkiem. Prefekt - jesli chce - moze 
wyj^tkowo, np. w wi?ksze swi?ta, dolozyc trzecie danie, ale w porozumieniu 
z rektorem.

7. W przyjmowaniu [do bursy] nie powinien przekraczac rozsqdnej liezby, 
lecz przyjmowac tylu, ilu mozna utrzymac ze stalych dochodow i zwyczaj- 
nych jahnuzn.

8. O ile to mozliwe [prefekt] nie powinien poshigiwac si? konmi z powo- 
du zbyt wielkich kosztow; w celu przywiezienia jahnuzny ma skorzystac 
z uprzejmosci samych benefaktorow, wynajmowac konie kilka razy w roku 
lub poprosic o nie rektora. Bez jego zgody nie powinien kupowac ani ho- 
dowac koni.

-*■ Bibi. Jagiell,. rkps 5195, f. 67 r.

1622

80. Addita tempore Congregationis Provincialis ad Consuetudines 
Provinciae, 1622 - Uzupelnienia dodane do Zwyczaj6w prowin
cji, podezas Kongregacji Prowincji, 1622

5. Non permittendi Nostri etiam illi qui habent curam musicae, ut cantent 
in templis. Ubi tamen maiore ex parte civitates sunt haereticae, dissimulari 
potest.

5. Nie pozwala si? Naszym spiewac w kosciele razem z kapel^, nawet 
tym, ktorzy si? niq. opiekuj^. W miastach, w ktorych wi?kszosc mieszkahcow 
jest heretycka, mozna post?powac inaczej.

Consuetudines communes Provinciae Lituanae Soc. Jesu, s. 31.

1623

81. Responsio P. Generalis Mutii Vitelieschi de administratione bo- 
norum bursae pauperum, 9 IX 1623 - Odpowiedz generala
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Mutiusa Vitelleschiego co do zarz^dzania majqtkiem bursy ubo- 
gich, 1623

Expendi cum Patribus Assistentibus dubitationem, quam Reverentia Ves- 
tra proposuit circa bona, quae subinde fidei Societatis commituntur, ad insti- 
tuendam Bursam aliquam ut vacant pro pauperibus studiosis, an nimirum 
earum curam et administrationem possit suscipere; visumque fuit, cum id ad 
maiorem Dei gloriam profuturum judicabitur, posse, dummodo caveatur, ne- 
quispiam aliquando exigendis rationibus molestiam Societati creet.

Wraz z ojcami asystentami rozwazylem w^tpliwosci, jakie Wasza Wieleb- 
nosc [prowincjal litewski] ma co do maj^tkow, ktore czasami przekazuje siQ 
Towarzystwu na zalozenie bursy, zwanej burs^ ubogich studentow: czy moz- 
na przejmowac pod nasz^ opiekQ i administracj^? Uznalismy, ze mozna, 
jesli shizy ona wi^kszej chwale Bozej; trzeba jednak uwazac, aby nie obci^- 
zala Towarzystwa.

ATJKr., rkps 352, s. 28.

82. Memoriale relictum Coliegio Vilnensi post visitationem, 12 VIII 
1623 - Rozporzqdzenie prowincjala Michala Ortiza pozostawione 
kolegium wilenskiemu po wizytacji, 12 VIII1623

8. Musici designati, qui ex Alumnatu eunt ad Dornum Professam, non dis- 
currant per civitatem, sed eant et redeant omnes simul, data cura alicui fide- 
liori notandi et deferendi eos, qui secus faciunt.

8. Wyznaczeni muzycy, ktorzy udaj^ siQ z alumnatu do domu profesow, 
nie powinni rozchodzic siQ po miescie, lecz isc i wracac razem pod okiem 
zaufanego [opiekuna], ktory zapami^ta tych, ktorzy postQpuj^ inaczej i poin- 
formuje [przelozonych].

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 101-102.

83. Memoriale relictum per P. Provincialem Georgium Tyszkiewicz 
Coliegio Posnaniensi, 1623 - Rozporzqdzenie wydane przez pro
wincjala Jerzego Tyszkiewicza dla kolegium poznahskiego, 1623

10. Id quod ex Coliegio pro Bursa pauperum datur separatim feratur ex 
praediis nostris, et tamquam missum pro Bursa quam pro Coliegio.

23. Nostri Musici non permittant (extra templum parochiale) ad alia temp- 
la sine scitu rectoris.
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10. Nalezy osobno zapisywac wszystko, co dostaje bursa ubogich z na
szych maj^tkow, nalez^cych do kolegium [aby bylo wiadomo], ile dostar- 
czono bursie, a ile kolegium.

23. Nie nalezy pozwalac, aby nasi muzycy udawali si? do innych koscio- 
low (poza kosciolem parafialnym) bez wiedzy rektora.

■*" Bibi. Jagiell., rkps 5194, s. 29-29v.

1624

84. Memoriale relictum a P. Michaele Ortizio Collegio Vilnensi post 
visitationem, 9 X 1624 - Rozporzqdzenie wydane przez prowin
cjala Michala Ortiza dla kolegium wilenskiego, 9 X 1624

3. [...J In dialogis etiam adhibeatur modus, ne sint frequentiores, quam 
permittunt regulae, cum magna distractione et iactura studiosorum. In Ulis 
vero, qui adhibentur, non permittantur discipuli facere sumptus alicuius mo- 
menti, sive in musicis, sive in aliis. Nullo vero modo permittatur, ut musicis 
Alumnatus quidquam mercedis nomine detur, sive ex scholis, sive ex Con- 
gregationibus, quando in illis cantant.

3. [...] Co do dialogow, nalezy przyj^c nastspuj^ce zasady: nie powinny bye 
czQstsze, niz przewidujs regufy i zbytnio angazowac studentow. W zwi^zku 
z tymi, ktore s^ dopuszczone uezniowie nie powinni robic wydatkow na mu
zykow lub inne rzeczy. W zadnym wypadku nie pozwala sis na jak^kolwiek 
forms wynagrodzenia dla muzykow z alumnatu, jesli spiewaj^ w szkole lub 
w Kongregacji Mariahskiej.

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 102.

1626

85. Memoriale relictum per P. Provincialem Henricum Pichert Col
legio Posnaniensi, 1626 - Rozporzqdzenie wydane przez prowin
cjala Henryka Picherta dla kolegium poznanskiego, 1626

5. Musici nostri non mittantur ad convivia nisi fortasse ad aliquod maxi
mum benefactorem vel magnatum, cui id negari sine offensa non possit.

5. Nie nalezy wysylac naszych muzykow na bankiety, chyba ze do 
wielkich benefaktorow lub magnatow, ktorym nie mozna odmowic bez urazy.

-*■ Bibi. Jagiell., rkps 5194, s. 30.
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1627

86. Memoriale relictum per P. Provincialem Henricum Pichert Col- 
legio Posnaniensi, 4 VI 1627 - Rozporzqdzenie wydane przez 
prowincjala Henryka Picherta dla kolegium poznanskiego, 4 VI 
1627

4. Musici non eant per Congregationem maiorem ad suum chorum, prae- 
cipue dum ibi fit Sacrum, sed eant per templum iuxta antiquissimam con- 
suetudinem, et Nostri non permittant ire ad chorum musicorum excepto illo 
Magistro, qui est praefectus chori, nisi fortasse propter aliquam necessitatem 
P. Rector aliquando iudicaret dispensandum.

4. Muzycy udaj^cy siQ na chor nie powinni przechodzic przez salQ Kon
gregacji Wi^kszej, gdy odprawia siQ tam msza sw., lecz starym zwyczajem - 
przez kosciol. Naszym nie zezwala siQ chodzic na chor, z wyjqtkiem prefekta 
choru, chyba ze ks. rektor uzna za stosowne (z waznego powodu) kogos od 
tego dyspensowac.

Bibi. Jagiell., rkps 5194, s. 30v.

1628

87. Memoriale relictum Coliegio Vilnensi post ultimam visitationem, 
20IV 1628 - Rozporzqdzenie powizytacyjne pozostawione kole
gium wilenskiemu przez prowincjala Jana Jamiolkowskiego, 20 
IV 1628

6. Ad promovendam in templo nostro musicam habeatur ratio, quoad 
paedagogias eorum studiosorum, qui vel canere, vel in instrumentis ludere 
sciunt.

6. W celu upowszechnienia muzyki w naszym kosciele, nalezy zadbac 
o wychowanie studentow, ktorzy potrafiq. spiewac lub grac na instrumentach.

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 103.

1629

88. Memoriale relictum Coliegio Vilnensi post ultimam visitationem, 
18 IV 1629 - Rozporz^dzenie powizytacyjne pozostawione kole- 
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gium wilenskiemu przez prowincjala Jana Jamiolkowskiego, 
18 IV1629

In Alumnatu seriopromoveatur musica tarn vocalis, quam instrumentalis.

W alumnacie nalezy promowac muzyk^, zarowno wokaln^, jak i instru- 
mentaln^.

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 103.

1630

89. Memoriale R. P. Pompilii Lambertengo relictum in visitatione 
Collegii Vilnensis, 1 II 1630 - Rozporzqdzenie wizytatora pro- 
wincji litewskiej Pompiliusa Lambertengo dla kolegium wilen- 
skiego, 1 II1630

8. [...J Ut ex Alumnatu, Bursa et Scholis nostri musici suppeditentur, ne 
Domus Professa cogatur, ut modo facit, nec sine mediocri gravamine et in- 
decentia musicos in eadem domo alere.

8. [Poleca si^] wysylac muzykow z Alumnatu Papieskiego, bursy i szkofy, 
gdyz w przeciwnym razie dom profesow musi utrzymywac wlasnych mu
zykow, co jest niestosowne i przynosi niemale szkody.

"*■ Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 105.

1633

90. Memoriale factum post Congregationem Provinciae a R. P. Mar
tino Hincza, Provincial!, 1633 - Rozporzqdzenie wydane przez 
prowincjala Marcina Hincz^ po kongregacji prowincji polskiej, 
1633

Quia ingens damnum patiuntur multa Collegia, eo quod Bursistae impen- 
sis nostrorum musicorum edocti, et cura educati, aufugiunt, superiores ante- 
quam hi iuvenes recipiuntur ad Bursam musicam edocendi: ab iisdem iuve- 
nibus excipiant iuramentum obsequii nostro templo ad triennium praestandi 
et ab eos in sui locum educendi.

Poniewaz wiele kolegiow ponosi znaczne straty wskutek ucieczek mu
zykow wyksztalconych przez jezuitow, przelozeni powinni odbierac przy- 
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si$gQ od chlopcow przyjmowanych do bursy na nauk^ muzyki [w ktorej 
zobowi^z^ si^], ze b^d^ shizyc w kosciele jezuickim przez trzy lata i wy- 
ksztalc^ swego nast^pcQ.

-*■ ARSI, Pol. 72, nr 193, f. 468; ATJKr., rkps 234, s. 274.

1634

91. Memoriale relictum post visitationem Collegii Vilnensis per Nico- 
laum Lancicium, 1634 - Rozporzqdzenie pozostawione przez 
prowincjala Mikolaja L^czyckiego dla kolegium w Wilnie, 1634

5. Bursae rationes deinceps in novo libro scribantur diligenter uti rationes 
Collegii, ut dare constet, quid acceptum, quid datum sit pro bursistis, qui 
iuxta intentionem fundatoris et antiquam consuetudinem alendi sunt, nec 
sumptu Valerianae alii alendi. Porro bursae pecunia sit sub clave regentis, 
non procurators Collegii. Et si fieri potest, uti olim fuit, ab eodem regatur, 
a quo Seminaria, Pontificium et Episcopale, reguntur.

5. Nalezy starannie wpisywac rachunki bursy do nowej ksi^zki (wedhig 
wzoru rachunkow kolegium), aby bylo jasne, co otrzymano i wydano na bur
sarzy. Maj^ bye oni utrzymywani starym zwyczajem zgodnie z intencj^ fun- 
datora, tzn. z sumy biskupa Waleriana [Protaszewicza], z ktorej nie nalezy 
zywic innych. Pieni^dze bursy powinny bye przechowywane u regensa, a nie 
prokuratora kolegium. Jesli to mozliwe, ma nimi zarz^dzac - jak dawniej - 
osoba kieruj^ca seminarium papieskim i seminarium diecezjalnym.

"*■ Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 108.

1635

92. Memoriale relictum post visitationem Collegii Vilnensis, 1635 - 
Rozporz^dzenie prowincjala Wawrzynca Bartiliusa wydane po 
wizytacji kolegium wilehskiego, 1635

8. Practicantur serio scripta in aliis Memorialibus, praesertim P. Visita- 
toris Pompilii: [...] De non inducendis novitatibus, machinis, nimis luminibus 
et facibus et de curribus triumphalibus in processione Corporis Christi non 
exhibendis, n. 6. [...] De musicis Domui Professae ex Alumnatu et Bursa 
communicandis, n. 8.
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8. Koniecznie trzeba przestrzegac polecen zawartych w innych rozporzq- 
dzeniach, przede wszystkim wizytatora Pompiliusza [Lambertengo]: [...] Nie 
nalezy wprowadzac nowosci, jak machiny, sztuczne ognie i pochodnie, oraz 
organizowac wozow triumfalnych podczas procesji Bozego Ciala, nr 6. [...] 
[Stosowac siQ do zalecen dotycz^cych] muzykow przychodz^cych do domu 
profesow z alumnatu i z bursy, nr 8.

"*■ Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai,s. 110.

93. Memoriale P. Martini Hincza, Praepositi Provincialis, post Con- 
gregationem Provincialem Sandomiriae habitam, editum, 3 VIII 
1635 - Rozporzqdzenie prowincjala Marcina Hinczy wydane po 
Kongregacji Prowincji odbytej w Sandomierzu, 3 VIII1635

6. Musici per nostrorum curam in musicis instructi sine licentia P. Prae
fecti Bursae recedentes nullo modo in alio Coliegio recipiantur, et si quis ex 
Nostris ausus fuerit sive per se sive per alium tales ut abeant inducere, vel si 
musicum sine commendatione alterius Collegii receperit, graviter a P. Recto- 
re puniatur. In hoc enim magna industria consultitur. Patres autem qui ha- 
beant curam Bursae si dent aliqua vestimenta Bursistis, dent simplicia ut 
pauperibus, circa quas animadvertat diligenter P. Rector.

6. Nie wolno w zadnym wypadku przyjmowac do kolegium muzykow, 
ktorzy otrzymali wyksztaicenie muzyezne pod opiek^ Naszych i odeszli z in- 
nej bursy bez zgody prefekta. Jesli ktos z Naszych odwazylby si^ sam lub 
przez kogos innego sprowadzic lub przyj^c tych, co odeszli bez rekomendaeji 
innego kolegium, powinien bye surowo ukarany przez rektora. W tej dziedzi- 
nie doradza siq wielk^ ostroznosc. Jesli ojeowie opiekuj^cy siQ burs^ daj^ 
bursarzom jakies ubranie, ma ono bye skromne, jak u ludzi ubogich; rektor 
powinien tego baeznie pilnowac.

-*■ ATJKr., rkps 234, f. 278; Bibi. Jagiell., rkps 5195, f. 176v.

94. Umowa prefekta kosciola sw. Barbary w Krakowie z kantorem 
Bartoszem Urbankowicem, 2 VI1635

Stalo siq pewne postanowienie miqdzy ksiqdzem Stefanem Wqgrowskim 
prefektem kosciola sw. Barbary Societatis Jesu, a panem Bartoszem Urban
kowicem kantorem tegoz kosciola, iz pomieniony pan Bartosz Urbankowic 
powinien bqdzie odprawowac wszystkie spiewania z przystojn^ muzyk^, to 
jest wszystkie msze sw. przez rok w niedziele i swiqta, wotywy i Requiem 
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pewnych czasow, takze solemnitates wszystkie tego kosciola i te, ktore by 
byty nakazane a Loci Ordinario. Nieszpory, jutrznie, Rorate, Pasje wedhig 
zwyczaju, kiedy siq zwykly odprawowac w tymze kosciele. A za tq pracq 
ksi^dz Stefan W^growski powinien mu bqdzie dawac na kazdy kwartal po 
zlotych polskich dwudziestu piqciu. Do tego dom sw. Barbary miast obiadow 
i wieczerzy, ktoremu wzglqdem tych prac pewnych dni dawal, powinien mu 
bqdzie na kazd^ potrzebq oddac kopq sera, faskq masla, polec miqsa. Insze le- 
gumina jako groch, krupy zyta, albo coskolwiek takze, ktoremi by mu ksi^dz 
prefekt mogl wygodzic nie nalezy z powinnosci, ale tylko z laski, jesli by mo- 
glo bye. Mieszkanie wszystko na bramce pozwala mu siq jako od dawna trzy- 
ma, chocby i dwoch uczciwych albo trzech mlodziencow dla pomocy do spie
wania chcial przy sobie chowac. Na opalenie na drwa ksi^dz prefekt powinien 
panu kantorowi po zlotych piqtnascie dawac. O instrumentaln^ muzykq 
wedhig czasu i potrzeby za kosztem i nakladem ksiqdza prefekta powinien siq 
bqdzie starac. Insze nabozenstwa, jako pogrzeby, litanie i wotywy, o ktore 
podczas aby w naszym kosciele odprawowane byly, ludzie nabozni prosz^, 
to cos samemu panu kantorowi za stuszn^ nagrodq jako siq z kim umowi, 
nalezy a iz to co siq postanowilo obie strony ziscic maj^, na to siq rqkami 
swemi podpisuj^. W Krakowie u sw. Barbary, 2 Junii 1635, Stephan W^- 
growski mp.

-► ATJKr., rkps 1366, k. 284.

1636

95. Memoriale R. P. Generalis, 1636 - Rozporzqdzenie generala za
konu Mutiusa Vitelleschiego, 1636

Nostri organis non ludant.

Nasi nie powinni grac na organach.
-► ATJKr, rkps 35, s. 150.

96. Acta Venerabilis Capituli Vilnensis, 9 V 1636 - Akta kapituly wi- 
lenskiej, 9 V 1636

Co do bursy:
7. Kapitula moze zatrzymac u siebie pieni^dze, legowane na bursq, tak 

diugo, jak zechce.
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8. Dochody z nich powinna przekazywac administratorom bursy.
9. Jezuici kieruj^ nauk^ i wychowaniem bursarzy.

10. Uzyskane dochody przeznaczaj^ wedhig wiasnego uznania na wycho- 
wanie bursarzy, odpowiadaj^c wyl^cznie przed swoimi przelozonymi; nikt 
obey nie moze siQ do tego wtr^cac.

11. Bursarze b^d^ chodzic (zgodnie z wol^ testatora*) na msze kwartalowe 
do katedry, odprawiane w pi^tki za duszQ biskupa Waleriana [Protaszewicza] 
przy oharzu Swi^tego Krzyza, przy ktorym biskup zostal pochowany.

12. W niedziele i swi^ta oraz w dni patronow katedralnych polowa bur
sarzy b^dzie chodzic do katedry i uczestniczyc w procesjach i nabozehstwie. 
Dziekan b^dzie czuwal, aby zachowali porz^dek w czasie nabozenstwa.

Testator (tac.) to osoba, ktora w testamencie rozporzqdzila swym maj^tkiem.
-► J. Kurczewski, Kosciol zamkowy czyli katedra wilenska, cz. 3, s. 130; L. Piechnik, Rozkwit Aka
demii Wilenskiej, s. 50.

97. Acta Venerabilis Capituli Vilnensis, 9 V 1636 - Akta kapituly 
wilenskiej, 14 V 1636

Biskup asygnuje z kamienicy StQplowskiej 400 zl na psaherzystow; ka- 
pitula - dzi^kuj^c mu za to - poleca, aby dziekan znalazi jak najszybeiej 
osoby (oplacane z czynszu) do spiewania psalterza starym zwyczajem.

Nadto poleca bursarzom wszystkich trzech burs uczyc siQ spiewu, ze 
wzgl^du na brak spiewakow w katedrze i w diecezji; zaleca tez jezuitom, aby 
w Bursie Walerianskiej utrzymywali Litwinow.

J. Kurczewski, Kosciol zamkowy czyli katedra wilenska, cz. 3, s. 130.

98. Sy nodus dioecesis Premisliensis, 1636 - Synod diecezji prze- 
myskiej, 1636

[O zakonnikach] Synod zakazuje uzywania w ich koscidach tr^b i b^bnow. 
W. Sama, Episkopat przemyski o. I. Przemysl 1902, s. 304.

99. Memoriale relictum per P. Provincialem Martinum Hincza Col
legio Posnaniensi, 8 V 1636 - Rozporz^dzenie prowincjala Mar- 
cina Hinczy wydane dla kolegium poznanskiego, 8 V 1636

6. Instrumenta musica destructa, organa [...] quamprimum reparentur.

6. Nalezy natychmiast naprawic uszkodzone instrumenty muzyezne 
i organy.

"*■ Bibi. Jagiell., rkps 5194, s. 39.
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1637

100. Normae erectionis Collegii Clericorum Saecularium sub direc- 
tione Patrum Societatis Jesu existentium Sandomiriae, 1637 - 
Normy zakladania Kolegium Klerykow Diecezjalnych w San- 
domierzu pod kierunkiem Ojcow Towarzystwa Jezusowego, 
1637

5. Obligatio clericorum haec erit:
1. Exercebunt se in scientiis casuum conscientiae, controversiis, Calenda- 

rio, arte musica, chorali cantu, praedicatione verbi divini, catechismo, caere- 
moniis ecclesiasticis, sacramentorum administratione etc.

2. Diebus dominicis in suo sacello primum matutini noctumum cum laudi- 
bus similiter et vesperas 2das ex Breviario Romano de BVMpsallent. In festis 
solemnioribus, videlicet Nativitatis Christi etc. matutino intereunt cum paro- 
chialibus sacerdotibus.

3. In solemnitatibus PP. Societatis Jesu nempe Circumcisionis Domini etc. 
similiter aderunt, superpelliceis circumamicti assistent utrisque vesperis can- 
tato sacro et processionibus.

4. Quovis die sabbati canentfigurali cantu Litanias Lauretanas, cum anti- 
phona et collecta pro tempore, hora vespertina: deinde psalmum: „De pro- 
fundis ” cum oratione pro defunctis, quae animabus fundatoris, parentum, 
fratrum, sororum, etc. applicabitur. Feriis 6-tis in Quadragesima hora ves
pertina cantabunt Litanias de Nomine lesu cum hymno „ Stabat Mater Dolo
rosa ” etpsalmo „ Miserere ” ad eandem intentionem.

5. Singulis 4 anni temporibus pridie diei vesperi primum nocturnum cum 
laudibus defunctorum in sacello suo absolvent, in crastino post primum sa
crum „ Requiem ” cantu figurali pro fundatore absolvent. Idem facient in an- 
niversario die.

5. Obowi^zkiem klerykow b^dzie:
1. Uczyc siQ teologii moralnej, kontrowersji, kalendarza liturgicznego, 

sztuki muzycznej, spiewu choralowego, gloszenia Slowa Bozego, katechiz- 
mu, ceremonii koscielnych i udzielania sakramentow.

2. W kazd^ niedzielQ alumni powinni spiewac w swojej kaplicy pierwszy 
noktum matutinum z laudesami; podobnie - nieszpory o Niepokalanym Po- 
czQciu NMP, wedhig tekstu Brewiarza Rzymskiego. W uroczyste swi^ta, czy
li w Boze Narodzenie itp., wezm$ udziat w spiewie matutinum i w obydwu 
nieszporach (razem z klerem parafialnym).
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3. Alumni b^dq obecni w czasie wszystkich uroczystosci Towarzystwa 
Jezusowego, czyli Obrzezania Panskiego itd.; majq bye ubrani w komze 
i uczestniczyc w obydwu nieszporach, spiewanej mszy sw. oraz procesji.

4. W kazdq sobot^ w godzinach wieczomych powinni spiewac na glosy 
Litaniq Loretanskq z antyfon^ i modlitwq, stosownie do okresu liturgicznego, 
oraz psalm De profundis z modlitw^ za zmarlych w inteneji fundatora w, ro- 
dzicow, braci, siostr, itd. W kazdy pi^tek Wielkiego Postu wieczorem b^d^ 
spiewac Litaniq do Imienia Jezus z hymnem maryjnym Stabat Mater Dolo
rosa i z psalmem Miserere, dodaj^c modlitwQ za zmarlego fundatora.

5. Co roku w jeden z trzech Suchych Dni b^d^ spiewac w swojej kaplicy 
na glosy, z towarzyszeniem organow, msz% Requiem w inteneji fundatora. To 
samo uczyniq w rocznicq smierci.

-► L. Piechnik, Seminaria duchowneprowadzoneprzez jezuitow odXVIdo XVIII wieku, s. 233.

1639

101. Memoriale relictum Coliegio Vilnensi post visitationem, 18 I 
1639 - Rozporzqdzenie prowincjala Jakuba Lachowskiego wy- 
dane po wizytacji kolegium wilehskiego, 18 11639

6. Revocetur omnino consuetudo docendi cantum post scholas media hora, 
exciteturque studium cantus et musicae penitus neglectum, dentur conditiones 
cantum scientibus cum obligatione frequentandi chorum et cantandi. Ma
gister, qui praeest choro, quoad fieri potest, iuvetur a Collegia, ne cum tanta 
molestia et distractione conquirat cantores et musicos pro solemnitatibus.

6. Nalezy przywrocic zwyczaj uczenia spiewu przez pol godziny po lek- 
cjach. Trzeba odnowic zaniedban^ calkowicie naukq spiewu i muzyki, stwa- 
rzaj^c warunki do spiewania tym, ktorzy potrafi^ i zobowi^zuj^c ich do 
uczQszczania na chor i do spiewania. Kolegium powinno pomoc (w miarQ 
mozliwosci) magistrowi kieruj^cemu chorem w nielatwym zadaniu znalezie- 
nia spiewakow i muzykow na uroczystosci swi^teezne.

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 112; A. Szweykowska, IVkladjezuitow wkultur^ 
muzyeznq, s. 302.

102. Postulatum Cogregationis Provinciae Lituaniae quoad Bursam 
penes ecclesiam S. Casimiri Vilnae, 1639 - Postulat Kongregacji 
Prowincji Litewskiej dotyczqcy utworzenia kapeli muzyeznej 
przy domu profesdw w Wilnie, 1639
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2. Ut musica eo modo in Domo Professa Vilnensi constituatur, quo est 
instituta Viennae vel Cracoviae.

3. P. Martinus Rydzewski Rector Collegii Smolenscensis petit, cum Rusti- 
cis Collegii sui collocati sint in quodam fundo Bursae pauperum adiacenti 
fundis Collegii, ut possit in alio loco similes et aequales fundos seu agros da
re pro Bursistis.

[Responsa ad Memoriale:]
2. Concedo quod postulatur.
3. Ad Visitatoris propediem ad futuri informationem remitto.

2. [Prosi si$], aby ustanowic stai^ kapelQ w domu profesow wilenskich, na 
wzor kapeli przy domach profesow w Wiedniu i Krakowie.

3. Ks. Marcin Rydzewski, rektor kolegium smolenskiego, prosi o pozwo- 
lenie wyznaczenia dla bursarzy innej posiadiosci o tych samych rozmiarach, co 
dotychczasowy maj^tek bursy przylegaj^cy do kolegium, gdyz umieszczono juz 
w nim poddanych kolegium.

[Odpowiedz generala:]
2. Zgadzam si$ na ten postulat.
3. Przesylam informacj  ̂wizytatorowi, ktory zostanie wkrotce wyznaczony.

ARSI, Congregationes, 66, f. 277-277v.

1640

103. Memoriale relictum per P. Provincialem Premislaum Rudnicki 
Collegio Posnaniensi, 18 V 1640 - Rozporz^dzenie prowincjala 
Przemyslawa Rudnickiego dla kolegium poznanskiego, 18 V 
1640

16. Bursam pauperum attendatur, ut in ea sit clausura et disciplina, et or- 
do domesticus olim praescriptus servetur.

16. Nalezy dbac, aby w bursie ubogich zachowywano klauzurQ, dyscypli- 
n^ i ustalony wczesniej porz^dek domowy.

Bibi. Jagiell., rkps 5194, f. 41v.

104. Memoriale R. P. Generalis, 1640 - Rozporz^dzenie generala 
zakonu Mutiusa Vitelleschiego, 1640

Ne doceant magistri intrumentorum usum discipulos.
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Magistrzy [klerycy jezuiccy] nie powinni uczyc studentow gry na in- 
strumentach.

-► ATJKr., rkps 35, s. 46,115.

1641

105. Memoriale relictum Collegio Vilnensi, 1641 - Rozporz^dzenie 
pozostawione kolegium wileriskiemu przez wizytatora Fabryce- 
go Banfiego, 1641

12. In actibus sive parvis, sive magnis Nostrorum ex ordinatione R. P. N. 
nulla omnino musica adhibeatur.

12. W uroczystych ceremoniach szkolnych (zarowno matych jak i du- 
zych), zwi^zanych z promocj^ samych jezuitow, nie powinno bye muzyki, 
stosownie do rozporz^dzenia generala zakonu.

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 304.

1642

106. Causae offensionis Episcopis Luceoriensis Andreae Gembicki, 
1642 - Powody obrazenia si^ biskupa luckiego Andrzeja Gem- 
bickiego na jezuitdw z kolegium luckiego, 1642

16. Quia concionibus, Sacris cantatis, etc., etc., in templo nostro haberi 
solids, impediuntur solemnitates, quae in cathedrali ecclesia solent, et debent 
haberi.

19. Quia studiosi non intersunt vesperis, Sacris, processionibus in Cathedra.
23. Quia musico concentu, parietum ornatu, argenti splendore, sacrorum 

vesdum predo, plebem ad nostrum templum petrahimus.

16. Poniewaz zakiocamy spiewanymi mszami itd., odprawianymi zwycza- 
jowo w naszym kosciele, uroczystosci, ktore odbywaj^ si^ (i powinny siQ 
odbywac) w kosciele katedralnym.

19. Poniewaz uezniowie [szkol jezuickich] nie uczestnicz$ w nieszporach, 
mszach sw. i procesjach w katedrze.

23. Poniewaz przyci^gamy wiemych do naszego kosciola dzi^ki wystQ- 
pom muzyeznym, ozdobom scian [koscielnych], splendorowi srebmych 
[naczyn liturgicznych], kosztownym szatom liturgicznym.

-► ARSI, Pol. 52, f. 261.



86 Przepisy

107. Historia Collegii Polocensis, 1642 - Historia kolegium polockie- 
go, 1642

Externos insuper suis impensis ac stipendiis non paucos servavit iuxta 
antiquam consuetudinem, ordinatione superiorum pro necessitate ac usu ec- 
clesiae, nimirum commendatarium ad parochialia munia obeunda, organa- 
rium, cantores duos, baccalaureos duos, quorum alter ad templum Ekima- 
nense hoc primum anno datus est (nam antea ilia ecclesia nullam habuit 
scholam nec baccalaureum), alter ad templum Collegii nostri, in quo paro- 
chia civitatis est, antiquitus suam locat operam, praeterea studiosos pauperes 
(Bursistas vocant) qui cantu templum exornabant, alebat 30. His habitatio- 
nem, victum et amictum omnem caeteraque ad studiorum decursum necessa- 
ria, ac magistros musices non parce suppeditabat petrahimus.

Ponadto [kolegium] utrzymuje starym zwyczajem ze swych nakladow 
i oplat niemal^ liczbq ludzi, zgodnie z nakazem przelozonych: komendarza 
peini^cego obowi^zki parafialne, organistq, dwoch kantorow, dwoch nauczy- 
cieli, z ktorych jeden zostal zatrudniony w tym roku w kosciele w Ekimanii 
(wczesniej nie bylo tarn ani szkoly ani nauczyciela), drugi zas w kosciele ko
legium, gdzie znajduje si? parafia miejska (pracuje juz tam od dawna). 
Oprocz tego [kolegium] utrzymuje trzydziestu ubogich uezniow (zwanych 
bursarzami), ktorzy spiewem dodaj^ splendoru kosciolowi. Zapewnia siq im 
mieszkanie, zywnosc, odziez, wszystkie rzeczy potrzebne do nauki oraz 
nauczycieli muzyki.

-► ARSI, Lit. 39, f. 14v.

1643

108. Synodus provincialis Gnesnensis Provinciae, sub Mathia Lu- 
bienski celebrata, 1643 - Synod Prowincjalny Gnieznienski, 
obradujqcy pod kierunkiem arcybiskupa Macieja Lubieh- 
skiego, 1643

De musica docenda: Cum ob imperitiam cantus magna sit in cathedra- 
libus et collegiatis ecclesiis vicariorum, quam in parochialibus cantorum pe- 
nuria, intermissum musicae studium omnino revocandum censuit Synodus, 
atque ut in omnibus civitatibus oppidis, et pagis, ubi maior est scholarium 
frequentia, parochi et ii ad quos scholarum gubernatio, et admittendorum et 
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dimittendorum cantorum cura spectat, cantores habeant artis canendis pe- 
ritos, qui singulis diebus horam integram continuam, vel interpellatam, prout 
Ulis commodius videbitur, impendant imbuendae musicae praeceptis iuven- 
tuti; quod etiam in Seminariis, quae reguntur a Patribus Societatis Jesu ob- 
servandum erit, in quibus etiam erudiri poterunt ii, qui in illis non aluntur, 
pro arbitrio tamen Rectorum eorundem Seminariorum.

O nauczaniu muzyki: Ze wzgl^du na raz^c^ nieznajomosc spiewu, zarow- 
no w katedrach i kolegiatach, jak i w kosciolach parafialnych, oraz na brak 
kantorow, Synod uznal za stosowne przywrocic zawieszone studium muzyki, 
aby we wszystkich miastach i wsiach, gdzie jest wi^cej uczniow, proboszczo- 
wie i ci, ktorzy kieruj^. szkolami, i do ktorych nalezy troska o przyjmowanie 
i zwalnianie kantorow, znalezli doswiadczonych nauczycieli spiewu, ktorzy 
by poswi^cili siQ nauczaniu mlodziezy regul muzyki codziennie przez cal^ 
godzin^ (lub z przerwami, jesli im wygodniej). Tego samego nalezy prze- 
strzegac w seminariach duchownych prowadzonych przez ojcow Towarzys- 
twa Jezusowego, w ktorych mog^ siQ uczyc (za zgod^ rektora seminarium) 
rowniez ci, ktorzy w nich nie mieszkaj^.

"*■ Synodus provincialis Gnesnensis Provinciae, sub Mathia Lubienski celebrata. Varsaviae 1646, 
k. C2v. - Rozporz^dzenie to miato znaczne reperkusje w zakonie jezuitow, a wiadomosc o nim 
dotaria do Rzymu. - ARSI, Fondo Gesuitico 479, f. 293-338 (informacje o synodzie, jego uchwalach 
oraz odpowiedzi jezuitow).

109. Memoriale relictum per P. Provincialem Fabricium Banff Col
legio Posnaniensi, 1 IX 1643 - Rozporz^dzenie pozostawione 
przez prowincjala Fabrycego Banfiego kolegium poznanskiemu, 
1IX1643

4. Disputationibus publicis Nostrorum prohibet R. P N. musicam adhiberi 
huiusmodi verbis: Disputationibus publicis nusquam alibi quod sciam adhi- 
betur musica.

29. Imo. Pro Bursa pauperum novus liber instituatur, in cuius initio scri- 
bantur omnes summae capitales, a quibus relictae, apud quos collocatae, 
quantum reddant singulis annis, a quo tempore relictae, et eodem modo de 
stabilibus eidem Bursae relictis, et aliquis locis reliquatur, ut addi possint, 
quae Bursa deinceps acquiret. Seorsim autem scribantur, quae Bursae qui- 
dem relicta sunt, sed nullus inde fructus percipitur, et quas ob causas.

2do. Fiat inventarium omnium instrumentorum musicorum, quae Collegio 
relictae sunt, aut ipsi Bursae, ut deserviant musicae, quae fit in templo nos
tro, addentur a quo relicta sunt.
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3tio. Fiat inventarium supellectilis ipsius Bursae, semper relicto spatio, 
ut addantur quae accesserunt.

4to. Scribantur nomina, cognomina, aetas, patria, studium, parentes et 
tempus admissionis cuiuscumque, ut post haec notata de singulis tantum spa- 
tii vacui reliquetur, ut subiungi possit, quamdiu fuerit in Bursa, quantum pro- 
fecerit in studiis, pietate, cantu.

4. Niniejszym ojciec general zakazuje wystQpow kapeli w dysputach 
publicznych prowadzonych przez jezuitow: kapela nie moze brae udziahi 
w dysputach publicznych.

29. 1) Nalezy zalozyc osobnq. ksi^gQ [rachunkowq] dla bursy ubogich 
i zapisywac w niej wszystkie sumy kapitalowe: od kogo pochodz^, u kogo s^ 
lokowane, ile przynosz^ roeznego zysku, kiedy zostaty zapisane. W ten sam 
sposob [trzeba notowac] trwale maj^tki przekazane bursie, pozostawiaj^c 
wolne miejsee na dopisanie nowych darowizn. Oddzielnie nalezy zapisywac 
darowizny na rzecz bursy, ktore z jakiejs przyczyny nie przynosz^ dochodu.

2) . Trzeba sporz^dzic inwentarz wszystkich instrumentow muzycznych, 
jakie ofiarowano kolegium lub samej bursie po to, aby shizyty muzyce 
w naszym kosciele; nalezy dodac, od kogo pochodz^.

3) . Trzeba sporz^dzic inwentarz wyposazenia bursy, zostawiaj^c wolne 
miejsee na dopisywanie nowych rzeczy.

4) . Nalezy spisac nazwiska i imiona [bursarzy], ich wiek, narodowosc 
(pochodzenie), zdobyte wyksztalcenie, imiona rodzicow i czas przyjQcia [do 
bursy]. Trzeba pozostawic wolne miejsee na dopisanie, jak dlugo przebywal 
w bursie, jakie zrobil postqpy w nauce, w poboznosci i w spiewie.

Bibi. Jagiell., rkps 5194, s. 43v, 47; Bibi. Jagiell., rkps 5195, f. 67-67v.

1644

110. Memoriale relictum post visitationem Collegii Vilnensis, 7 V 
1644 - Rozporzqdzenie prowincjala Jana Gruzewskiego wyda
ne po wizytacji kolegium akademickiego w Wilnie, 7 V 1644

6. Porta ad chorum et organa fiat et claudatur semper post Sacrum, nec 
aperiatur, nisi quando Nostri sunt ituri ad Sacrum vel ad vesperas aut Lita
nias diebus sabbathi; clavem autem servet apud se P. Minister separatorum.

6. Zaraz po mszy sw. nalezy zamkn^c drzwi do choru i do organow i nie 
otwierac ich, chyba ze udaj^ si^ tam jezuici na msze sw., nieszpory lub so- 
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botnie litanie. Opiekun klerykow (minister separacji) powinien przechowy- 
wac klucz.

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 113.

110a. Testament M. K. Kopcia na rzecz utrzymania kapeli Akademii 
Wilenskiej, 14 VI1644

Ja, Mikolaj Kazimierz Kopec, [...] kaplan Societatis Jesu, [...] dziesiqc 
tysiqcy zlotych polskich na chwalq Boz^ sposobem nizej opisanym legowac 
umyslilem. Jakoz zarazem od daty dnia dzisiaj na dacie nizej polozonego na 
muzykq koscielnq. w kosciele Akademii tutejszej Wilenskiej Societatis Jesu 
[...] wiecznymi czasy legujq, darujq i zapisujq, to jest na tych, ktorzy vocaliter 
i z instrumentami roznymi po wszystkie dni swiqte i niedzielne, w instrukcji 
fundacji opisane, wiecznymi czasy, Bogu wszechmocnemu czesc w przystoj- 
nym pieniu i wdziqcznej melodii winni oddawac bqd^. Sumq pomienion^ 
fundujq i zapisujq, obliguj^c jednak na sumieniu tych wszystkich, ktorym bq- 
dzie na tym nalezalo, ktorzy by przeszkod^ zaniedbaniem, na insze potrzeby 
obracaniem, albo jakimkolwiek sposobem, rozerwania, umniejszenia, naru- 
szenia tej to shizby Bozej i fundacji poboznej przyczyn^ albo powodem bye 
siq znalezli. Przeto, aby tym lacniej ta chwala Boska nigdy ustac i przerwana 
bye nie mogla, i aby tym skuteezniej siq dosyc stalo woli mojej, glowna suma 
na czynsz wieeznie ma bye dana, ktory to czynsz odebrawszy Wielebny Oj- 
ciec Rektor Kolegium Wilenskiego Societatis Jesu, albo kogo wiqc tenze 
Wielebny Ojciec Rektor Akademii Wilenskiej Societatis Jesu nad muzyk^ 
przelozy, zupehiie wiemie - bez zadnego zatrzymania na to, na com nazna- 
czyl - odda. To jest organiscie koscielnemu - krom jego wlasnego dochodu, 
ktory od miasta bierze (gdyz dla fundacji mojej ani muzyka ani dochod ten, 
ktory po te czasy przed fundacji moj^ byl, nie ma ustawac) - z czynszu fun- 
dowanego sto zlotych polskich przyda. A na inszych muzykow [wersja zapisu 
dok. A-10-2296: doskonalych i dobrze cwiczonych, tak w instrumentalnej, 
jako i wokalnej muzyce] instrumentalistow doskonalych i dobrze cwiczo
nych, przez nich tez i wokalistow, szescset zlotych polskich obroci, 
kalkanciscie zlotych dwadziescia zlotych polskich odda [...].

Inszych zasiq muzykow onus to bqdzie: organista - procz swiqtych i nie- 
dzielnych dni - msz^ wotywq Panny Przenajswiqtszej co dzieh z choralem 
grac winien bqdzie. Instrumentalistowie i wokalistowie swej powinnosci do
syc bqd^ czynili wszystkich tych dni, ktore s^ w instrukcji opisane, na jutrz- 
niach, na mszach, nieszporach, kompletach, procesjach, pasjach, a ogolem - 
o wszystkich mowi^c - kazdy z tych, ktory z fundacji mojej wesoi^ czesc 
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Bogu najwyzszemu bqdzie oddawal wienien, zostaje bye jako najpilniejszym 
choru, zadnych wymowek, zabaw, trudnosci nie pretendujqc, na chorze zas 
powaznie, naboznie wedhig uroczystosci, festu rozmaitego - a nie perfuncto- 
rie albo skwapliwie i byleby odbyc - naboznymi motetami, symfoniami, kan- 
zonami i inszq wszelak^ melodic chwalq Bogu oddawac, wieeznymi czasy nie 
zaniechajq. Za czym zaden z tych wszytkich nigdy cum aliquo praeiudi mu
sicae templi prosbq ani namowq, ani zaplatq, choc najwiqkszq, nie da siq uzyc 
na wesela, pogrzeby, wjazdy, triumfy i insze swieckie akty, ani nawet na 
same akademickie solennitates, jako siq komedie, dysputaeje, oraeje, promo- 
eje, dla ktorych by albo opuscic siq cum scandalo populi, albo perfunctorie 
i krotko, odprawowac nabozehstwo musialo. A jezeliby kiedy (czego Boze 
nie dopusc) przez morowq, albo inszq jakq boskq plagq, albo inszq jakq prze- 
szkodq, musiala muzyka wakowac, tedy czynsz muzyce naznaczony do 
glownej sumy przylqczony bye ma, aby - gdy czynszu przybqdzie - chwal- 
cow tez boskich w muzyce przybywalo.

Bibi. Uniw. Wil., oddz. rkps F 5 A 10 - 2295. F 5 A 10 - 2296; J. Trilupaitiene, Zygmunt 
Lauksmin wzyciu muzyeznym Akademii Wilenskiej. „Muzyka” 36 (1991), nr. 1, s. 103.

1645

111. Memoriale relictum post visitationem Provinciae Poloniae per 
Visitatorem Fabricium Banti, 1645 - Rozporzqdzenie wizyta- 
tora Fabrycego Banfiego wydane po wizytacji kolegiow, 1645

In Rhetorica et Humanitate non permittentur aliae exercitationes, quam 
quae praescribuntur in Regulis, absque ulla musica et scenico apparatu.

W klasach retoryki i poetyki (humaniorow) nie zezwala siq na inne ewi- 
czenia oprocz tych, ktore zostafy zapisane w regulach. Nie nalezy tez wyko- 
nywac utworow muzycznych, ani korzystac z rekwizytow teatralnych.

"*■ ATJKr., rkps 35, s. 54-55, 79, 84, 195; rkps 234, s. 329; J. Poplatek, Studia z dziejdwjezuickiego 
teatru szkolnego w Polsce. Wroclaw 1957, s. 75.

112. Memoriale relictum Provinciae Poloniae per Visitatorem Fabri
cium Banti post visitationem, 1645 - Rozporzqdzenie wizytatora 
Fabrycego Banfiego wydane po wizytacji kolegiow prowineji 
polskiej, 1645

12. In actionibus sive particularibus sive generalibus Nostrorum tarn Phi- 
losophorum quam Theologorum nulla musica adhibeatur.
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12. Nie zezwala si? na zadn^ muzyk? podczas uroczystych ceremonii Na- 
szych (zarowno pojedynczych, jak i ogohi), tak studentow filozofii, jak 
i teologii.

* Bibi. Jagiell., rkps 5195, f. 96v.

113. Memoriale relictum per P. Provincialem Thomam Smaga Col- 
legio Posnaniensi, 28 XII 1645 - Rozporz^dzenie prowincjala 
Tomasza Smagi dla kolegium poznaiiskiego, 28 XII1645

7. Infirmeria non pateat quibuscunque extemis, nec in ea Musici tractentur.

7. Infirmeria nie moze bye dost?pna dla wszystkich; nie nalezy przyj- 
mowac do niej muzykow.

-► Bibi. Jagiell., rkps 5194, f. 48.

1647

114. Epistola R. P. Vincentii Caraffae, Praepositi Generalis, de mu
sica penes ecclesiam S. Barbarae Cracoviae, 30 III 1647 - List 
generala Franciszka Caraffy dotyczqcy kapeli przy kosciele sw. 
Barbary w Krakowie, 30 III 1647

Cum ilia musica eo pacto fiindata sit, ut Domus Professa nullum ius civile 
habeat, sive ad exigendos reditus pro stipendiis cantorum, sive ad cogendos 
ipsos cantores ad officium suum, sed totum illud sit penes Fraternitatem Mi- 
sericordiae nuncupatam, confirmo quidquid in eo approbavit P Mutius [Vi- 
telleschi] piae memoriae et commendabo Patri Provinciali, ut inhibeat Nos- 
tris ne administrationi redituum illorum ulla ratione se immisceant, aut cor- 
rectioni cantorum, si forte desint officio, sese ingerant. Praeterea ut statuta 
et consuetudines Capellae Musicae in templo nostro ipse revideat, et aucto- 
ritate sua approbet.

Poniewaz kapela opiera si? na zasadach, w mysl ktorych dom profesow 
nie posiada zadnych praw cywilnych do ubiegania si? o pieni^dze na sty- 
pendia dla kantorow ani do wymagania od kantorow, aby pelnili swe obo- 
wi^zki, lecz wszystkim zajmuje si? Bractwo Milosierdzia, potwierdzam 
wszystkie zarz^dzenia swi?tej pami?ci [generala zakonu] Mutiusa [Vitel- 
leschiego] i polecam prowinejaiowi, by zakazai Naszym ingerowac w ad- 
ministracj? dochodow lub upominac kantorow, gdy nie wywi^zuj^ si? 
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z obowi^zkow. Prowincjal powinien tez osobiscie sprawdzic i zatwierdzic, 
moc^ swojej wladzy, statuty i zwyczaje kapeli muzycznej w naszym kosciele.

-► ATJKr., rkps 1749, k. 02.

1649/1650

115. Decreta IX Congregationis Generdlis, 1649/1650 - Dekret IX 
Kongregacji Generalnej, 1649/1650

Ad uniformitatem in omnibus Provinciis observandam statutum est: ut in 
publicis caeremoniis, in Missis ac vesperis, quando cantantur in nostris ec- 
clesiis, in Sacramentorum administratione, et in aliis officiis ecclesiasticis, 
ritus ubique romanus observetur; ita ut nihil uspiam, quod ritui romano con- 
trarium sit, usurpetur.

W celu zachowania jednosci we wszystkich prowincjach, postanowiono, 
aby trzymac si? rytu rzymskiego w publicznych ceremoniach, we mszach sw. 
i nieszporach, ktore spiewa si? w naszych kosciolach, w udzielaniu sakra- 
mentow i w innych poshigach koscielnych; nie nalezy przejmowac niczego, 
co jest przeciwne temu rytowi.

“*■ Institutum Societatis lesu, vol. 2, s. 364.

1651

116. Historia Collegii Brunsbergensis, 1651 - Historia kolegium 
w Braniewie, 1651

Professor Philosophiae cursui suo, contra superiorum voluntatem, impo- 
suit, et tympana, bombardas etc. adhibuit; sed reprehensus desuper, etaR. P. 
Provinciali admonitus, ut deinceps Philosophia nonnisi finiatur, et quidem 
citra ullum tympanarum, tubarum, et bombardarum strepitum. Simile ordina- 
tum, ne Collegii chori praeter noctem Nativitatis et Paschae tubarum aut 
tympanarum in choro adhibeat.

Profesor filozofri uzyl w czasie wykladu b?bnow, muszkietow itp., wbrew 
woli przelozonych; zostal za to skrytykowany i upomniany przez pro
wincjala; odt^d filozofia b?dzie mogla [swi?towac] jedynie zakonczenie 
[swego kursu], ale bez zgielku b?bnow, tr^b lub muszkietow. Zarz^dzono 
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rowniez, aby kapela kolegium nie uzywala na chorze tr^b i bqbnow, oprocz 
nocy Bozego Narodzenia i Wielkanocy.

"*■ Muzeum Panstwowe w Olsztynie, rkps: Historia Collegii Brunsbergensis, s. 31.

1655

117. Memoriale relictum per P. Provincialem Stanislaum Jerzyko- 
wicz Coliegio Posnaniensi, 25 IV 1655 - Rozporz^dzenie pro
wincjala Stanislawa Jerzykowicza dla kolegium poznanskiego, 
25 IV 1655

5. Cum non sit hisce temporibus unicum periculum visitationis Episcopalis 
Bursae pauperum, sic vocetur, sicut antiquitus vocabatur, et vocatur in aliis 
Collegiis, quod si magis placebit vocari earn Dornum Musicorum, quam pau
perum; non fiant ullae mendicationes pro Musicis, sed sumptibus Collegii, 
cuius templo serviunt, alantur et vestiantur.

5. Obecnie nie istnieje zagrozenie wizytacji biskupich w tzw. bursach 
ubogich, jak je nazywano dawniej i dalej nazywa w innych kolegiach. Bar
dziej stosowne wydaje siq nazywac je domami muzykow, niz [domami] ubo
gich, poniewaz nie istnieje zadne kwesty na rzecz muzykow, lecz oni 
zywieni i odziewani na koszt kolegium, ktorego kosciolowi shiz^.

"*■ Bibi. Jagiell., rkps 5194, f. 51.

1664

118. Memoriale relictum per P. Provincialem Joannem Rywocki 
post visitationem Collegii Vilnensis, 1 VII1664 - Rozporzqdze- 
nie prowincjala Jana Rywockiego pozostawione po wizytacji 
kolegium wilehskiego, 1 VII1664

13. Diligenter adnotetur, quod ex censibus et lapidearum proventibus 
accipitur et ita distribuatur, ne templo, musicae, bursae orphanis quidquam 
decedat.

13. Nalezy dokladnie notowac, jakie sumy otrzymuje kolegium z odsetek 
i dochodow z kamienic i tak je dzielic, aby niczego nie brakowalo koscio- 
iowi, kapeli i bursie sierot.

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai,s. 116.
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1665

119. Memoriale datum Superioribus sub tempus Congregationis 
Provincialis et ex Responsis Generalium excerptum, 1665 - 
Rozporzqdzenie wydane przeiozonym podczas Kongregacji 
Prowincji Litewskiej, zaczerpni^te z rozporz^dzen generala, 
1665

2. Nostri ne misceantse extemis in canendo. Responsum 1584; nec orga- 
nis ludant, 1636; nec doceant Nostri instrumentorum usum discipulos, 1640. 
Doceatur musica in scholis, praesertim choralis per externos.

2. Nasi nie powinni spiewac razem ze swieckimi (odpowiedz z 1584), grac 
na organach (odpowiedz z 1636) i uczyc gry na instrumentach (odpowiedz 
z 1640). W szkole nalezy uczyc muzyki, szczegolnie choralnej, zlecaj^c ten 
obowi^zek ludziom swieckim.

ATJKr., rkps 35, s. 144; rkps 244, s. 109; Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 116; 
L. Piechnik, Proby odnowy Akademii Wilenskiejpo klqskach potopu i okres kryzysu 1655-1730. Rzym 
1987, s. 40.

1667

120. [Lauxmin Zygmunt], Ars etpraxis musica in usum studiosae iu- 
ventutis in Collegiis Societatis lesu. Permissu superiorum propo- 
sitae. Vilnae, 1693 - Podr^cznik Zygmunta Lauxmina, Ars et 
praxis musica, wydany za pozwoleniem przelozonych najpierw 
w 1667, a potem w 1693

Ad Philomusum: Musica, ars inter liberales nobilissima, complectitur can- 
turn planum seu aequalem, et fractum seu inaequalem. Ilie est, in quo voces 
aequaliter cantantur, nec habent certam portionem et moram temporis, sed 
pro voluntate cantantis brevius aut longius produci possunt. Fractus vero est, 
in quo voces habent determinatam mensuram temporis in cantando, aliquae 
breviorem, longiorem aliquae [...].

Ac ars quidem musica non est difficilis, et labor discendi non onerosus; 
sed duo sunt, quae desideria multorum ab eo studio avertunt. Primum est, 
quod pauci sint, qui possint, aut velint, artem breviter et dilucide explicare. 
Nam sicut aliarum artium magistri, nescio quo errore, plerumque diffici- 
lioribus a principio propositionibus occupant discipulos; ita Phonasci nostri 



1665-1669 95

statim fractum cantum obtrudunt, et observations subtilioris melodiae in- 
culcant. Ideo errantes pueros affligunt, vellicant, miserum in modum laniant: 
Et tamen post unius aut alterius etiam anni decursum non multus apparet 
profectus. -Alterum impedimentum estdefectus librorum. Libri enim Eccle- 
siastici magni et preciosi ad docendum commode proponi non possunt: de- 
scribere vero in tabula est labor immensus et privatim singulis vix possibilis.

Muzyka, najszlachetniejsza sztuka wsrod nauk humanistycznych, obejmu- 
je spiew plaski czyli rowny i menzurowany czyli nierowny. W pierwszym 
spiewa siq glosami rownymi, nie posiadaj^ one okreslonej czqsci i chwili 
czasu, lecz wedhig woli spiewaj^cego mog^ trwac krocej lub dhizej. Spiew 
menzurowany jest takim, w ktorym glosy maj^ podczas spiewania okreslon^ 
miarq czasu, jedne krotsz^, inne dluzsz^.

Sztuka muzyki nie jest trudna, a praca nauczania nie jest uci^zliwa, lecz 
s^ dwie rzeczy, ktore wielu do tej nauki zniechqcaj^. Pierwsza to brak takich, 
ktorzy by potrafili albo chcieli sztukq tq krotko i jasno wylozyc. Bowiem jak 
nauczyciele innych sztuk, nie wiem czemu bl^dz^c tak bardzo, zaczynaj^ 
zwykle od zajmowania uczniow trudniejszymi zagadnieniami; tak nasi nau
czyciele spiewu zaraz wciskaj^ spiew menzurowany i wbijaj^ w pamiqc trud- 
ne melodie. I dlatego karc^ myl^cych siq chlopcow, wysmiewaj^, w sposob 
godny pozalowania gnqbi% i tak nawet po uptywie roku lub dwoch niewielki 
okazuje siq postqp. Drug^ przeszkod^ jest brak podrqcznikow. Ksi^zki bo
wiem koscielne, zbyt obszeme i drogie, nie mog4 bye proponowane do nau
czania, opisywanie zas na tablicy jest wielkim wysilkiem i dla pojedynczych 
uczniow ledwie mozliwy.

* Z. Lauxmin, Ars et praxis musica in usum studiosae iuventutis in Collegiis Societatis lesu. 
Permissu superiorum propositae. Vilnae 1693, k. A1-A2; Przektad A. Szweykowskiej, Wklad 
jezuitow w kulturg muzyeznq, s. 303.

1669

121. Memoriale Collegio Vilnensi post visitationem relictum, 1669 - 
Rozporz^dzenie prowincjala Wojciecha Cieciszewskiego dla re- 
ktora Akademii Wilenskiej, 1669

Musicae seu chori templi aliquis ex magistris more antiquo curam habet. 
Studiosorum, qui cantum sciunt, quoad conditiones seu poedagogias eis dan- 
das respectus habeatur; diebus festis non negentur musicis in Collegio ien- 
tacula more antiquo, quoad hoc fiat. Attendaturque, ut diebus solemnioribus,
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tam ex ornatu altarium, quam ex musica solemnitas appareat; diligenter id 
commendatur, quia quoad hoc aliqua negligentia notabatur.

Niech ktorys z magistrow troszczy si^ starym zwyczajem o kapelQ, czyli 
chor kosoielny. Nalezy zastanowic siQ, jak dhigo i jak^ metod^ uczyc stu- 
dentow, ktorzy zdatni do spiewu. W dni swi^teczne nalezy zapraszac 
czlonkow choru - starodawnym zwyczajem - na sniadanie w kolegium. Trze
ba siQ troszczyc o to, aby w dni swi^teczne panowal podniosty nastroj, wy- 
razaj^cy si^ zarowno w wystroju oharzy, jak i w wyst^pach kapeli; nalezy 
dolozyc staran, aby usun^c zaniedbania w tym zakresie.

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 118; A. Szweykowska, Wk/adjezuitow w kultur^ 
muzycznq, s. 302-303; L. Piechnik, Proby odnowy Akademii Mlenskiej, s. 41.

122. Najstarszy znany kontrakt prefekta bursy z uczniem, Jarostaw, 
1669

Anno Domini 1669 die 29 Augusti actum in Coliegio Jaroslaviensi BVM 
Soc. Jesu. Ja, J^drzej Napinski, zeznawam i obowi^zujQ siQ dobrowolnie, 
a nieprzymuszony, iz wzi^wszy wychowanie u Ojcow Societatis Jesu Naj- 
swi^tszej Panny Maryi w Jaroslawiu, b^dQ powinien lubo na temze miejscu, 
lubo gdzie b^dzie wola wielebnego Ksiqdza Stanislawa Kamickiego, na ten 
czas Rektora tego Collegium, albo nast^pcy jego, shizyc przez lat trzy, ra- 
chuj^c rok pierwszy od dnia trzydziestego sierpnia w roku 1669, zyj^c 
wedhig ustaw muzykow na tym miejscu opisanych. A izem wzi^l cwiczenie 
na pozytywie, powinien b^ na swoje miejsce drugiego na takimze instru- 
mencie wiemie jako sam umiem wycwiczyc. A iz mi$ opatruj^ i opatrowac 
submittuj^ siQ przez te lata mieszkanie wczesne, wyzywienie i odzienie przy- 
stojne, takze w innych potrzebach, jako to w chorobie shiszne opatrzenie, te- 
dy i ja na zadne zaciqgi bez wyraznego dozwolenia R. P. Rectoris albo R. P. 
Praefecti Musicorum odjezdzac nie b^d^. Za wskazaniem zas ich, b^dQ po
winien isc albo jechac na wszelk^ poczciw^ ushigQ, nie upominaj^c siQ zadnej 
nagrody; a jesli ktor^dadz^, onQ do r^k R. P. Rectoris albo Praefecti oddac 
powinienem. To tez sobie wymawiam, abym do szkolnego cwiczenia, ile kos- 
cielna ushiga zniesie przeszkody nie mial. Na co dla lepszej wiary r^k^ siQ 
wlasn^ podpisuj^ [...].

**" S. Bar^cz, Archiwum WW. OO. Dominikanow w Jaroslawiu. Lw6w 1884, s. 219-220.
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1674

123. Memoriale relictum in visitatione Collegii Vilnensis, 10 XII 
1674 - Rozporzqdzenie prowincjala Andrzeja Wollowicza wy- 
dane podczas wizytacji kolegium wileriskiego, 10 XII1674

75. Revocetur consuetudo docendi cantum post scholas media hora.

15. Przypomina si? zwyczaj uczenia spiewu przez pot godziny po lekcjach.
Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 121.

1679

124. Memoriale relictum in visitatione Collegii Vilnensis per Mi- 
chaelem Mazowiecki, 1680 - Rozporzqdzenie prowincjala Mi- 
chala Mazowieckiego wydane podczas wizytacji kolegium wi
leriskiego w 1680, przypominaj^ce nakazy generala zakonu 
z 1672

3. Reducitur in memoriam relictum [memoriale] Patris Nostri modemi 30 
Januarii 1672, cuius tenor est: Non usurpent Rectores templo vel Bursae de- 
bita in utilitates Collegii. Fundationes altarium conductis altaristis pendan- 
tur. Proventus pro sacristia et musica fideliter extradantur. Sic ille. Interim 
nec pro annis superioribus, nec pro currente tarn sacristia, quam Bursa per- 
cepit in to to proventus sibi debitos. Audiendus erit uterque praefectus tarn 
Bursae, quam ecclesiae, qui scripto exhibebunt, quantum sibi apud Collegium 
debiti supersit; quod sane dilationibus et mora non extinguitur, sed augetur. 
Cuperem tamen, ut bursistae musici modestius vestiantur et melius lautiusque 
alantur, quod olim risit Poeta in casu non multum dispari: „Res salva est 
(inquit) bene olere (bene vestiri) et esurire ”,

3. Przypomina si? rozporz^dzenie ojca generala z 30 stycznia 1672 roku, 
ktore brzmi: Rektorzy nie mog^ przejmowac na uzytek kolegium dochodow 
nalez^cych do kosciola lub bursy. Fundacje z poszczegolnych oltarzy nalezy 
wyplacac odpowiednim altarzystom. Nalezy skrupulatnie przekazywac za- 
krystii i kapeli ich dochody. To tyle. Tymczasem zakrystia i bursa nie otrzy- 
maly swoich pieni?dzy ani za lata poprzednie, ani za rok biez^cy. Wyshi- 
chalem prefektow bursy i kosciola, ktorzy przedstawili na pismie, ile po- 
zostaje do wyplacenia przez kolegium, a co z biegiem czasu nie zmniejsza 
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siQ, lecz powi^ksza. Zyczylbym sobie jednak, by bursarze muzycy byli 
ubierani skromniej, a lepiej i obficiej zywieni, z czego nasmiewal siQ niegdys 
poeta w podobnej sytuacji: Res salva est (inquit) bene olere (bene vestiri) et 
esurire.

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 123.

1681

125. Memoriale R. P. Michaelis Mazowiecki relictum in visitatione 
Collegii Vilnensis, 19 V 1681 - Rozporzqdzenie prowincjala 
Michala Mazowieckiego podczas wizytacji kolegium wilehskie- 
go, 19 V 1681

2. Ineatur modus conservandi alendique musicos sine praeiudicio bursis- 
tarum, quibus debitos ex fundatione proventus P. Praefectus Bursae in ali- 
menta musicorum maiori parte expendit et quidem lautius musicos, parcius 
bursistos habendo. Nec non quidem ordinationem non ego ecce novam condo, 
sed a multis retro annis conditam invenio atque adeo innovo observarique 
cupio. Est autem talis: Bursae rationes deinceps in novo libro scribantur, ut 
clare constet, quid acceptum, quid datum sit pro bursistis; qui iuxta inten- 
tionem Fundatoris et antiquam consuetudinem alendi sunt, nec sumptu Vale- 
riano alii alendi. ExMemoriali P Lancicii 1634 in Julio.

2. Nalezy wprowadzic jasne zasady utrzymania i zywienia muzykow bez 
wyrz^dzania krzywdy innym bursarzom. Prefekt bursy wydaje bowiem 
pieni^dze pochodz^ce z fundacji, w znacznej mierze na wyzywienie mu
zykow, a nawet bardziej na nich niz na innych bursarzy. Nie wydaje nowego 
rozporz^dzenia, lecz powtarzam ustalenia sprzed lat i domagam siQ, aby ich 
przestrzegano. S^one nast^puj^ce: rachunki bursy nalezy wpisywac do nowej 
ksi^gi, aby bylo wiadomo, ile otrzymano i wydano na bursarzy, ktorych 
utrzymuje si$ zgodnie z intencj^ fundatora i uswi^conym zwyczajem, i aby 
z zapisu Waleriana [Protaszewicza] nie zywiono innych. Z rozporz^dzenia ks. 
[Mikolaja] L^czyckiego z lipca 1634.

"*■ Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 123-124.

126. Memoriale relictum in visitatione Collegii Vilnensis per Mi- 
chaelem Mazowiecki, 1681 - Rozporzqdzenie prowincjala 
Michala Mazowieckiego wydane podczas wizytacji kolegium 
wilehskiego w 1681
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4. In Bursa nullus ordo esse dicitur, non maturus senior, non clausura, 
exeunt redeuntque pro libitu, scholas non frequentant, nullus est delectus in 
admittendis in Bursam, sed magna parte turba inutilis, contra intentionem 
Fundatoris, qui sumptibus in eum finem destinatis, tales eligi voluit, qui suo 
tempore usibus ecclesiae  futuri essent. Expecto proinde, ut admittendi P. Re
ctori Coliegio praesentantur, cuius etiam est definire numerum et propor- 
tinem proventuum.

4. Dowiadujs si$, ze w bursie zupelnie brakuje porz^dku, senior jest nie- 
dojrzafy, nie ma klauzury, bursarze wychodz^ i wracaj^, kiedy chc^ nie cho- 
dz^ do szkofy, brakuje selekcji w przyjmowaniu do bursy: w wi^kszosci to 
bezuzyteczny thim. [Wszystko to jest] niezgodne z wol^ Fundatora, ktory 
zapisuj^c na ten cel fundusze chcial wybrac takich [mlodziencow], ktorzy by 
w przyszlosci byli uzyteczni dla kosciola. Domagam si$, aby kandydaci by- 
li przedstawiani rektorowi kolegium, ktory okresli liczbQ bursarzy i ich 
proporcje.

Bibi. Uniw. Wil., rkps F3-2388, f. 126, nr 4; L. Piechnik, Proby odnowy Akademii Wlenskiej, 
s. 43.

x 1683

127. Excerptum ex literis A. R. P. N. Generalis Caroli de Noyelle ad 
/ R. P. Provincialem [Lituaniae], 15 V 1683 - Fragment listu ge

nerate zakonu Karola de Noyelle’a do prowincjala prowincji li- 
tewskiej, 15 V 1683

Item pro festo S. Catharinae ab infimis istis classibus reges a pueris 
creantur, quos in templum tubis ac tympanis concrepantibus conductos, in se- 
de altiori ad eum finem erecta, collocant, populoque spectandos ac ridendos 
praebent, atque interim devotionem erga Divam [Catharinam] ridicula huius 
generis scena impediunt.

Eiusmodi tubarum tympanorumque strepitus adhiberi intelligo etiam 
a Congregationum [Marianarum] Praefectis, utque instrumenta ista faciant 
personare ac solvant, pecuniam exigi a Sodalibus cum offendiculo parentum, 
quos, uti et alios, bellicus iste tumultus, et non mansuetioribus studiis ad- 
hibendus, offendit.

Rowniez w swi^to sw. Katarzyny chlopcy z najnizszych klas (infimy) 
grajq. krolow, ktorych wprowadza siQ do kosciola przy dzwi^ku b^bnow 
i tr^b, umieszcza na ustawionym wysokim tronie, dostarczaj^c ludziom 



100 Przepisy

widowiska i okazji do smiechu; tego typu zabawne sceny przeszkadzaj^ 
nabozehstwu do swi^tej Katarzyny.

"*■ ATJKr., rkps 35, s. 199; rkps 244, s. 218, 221-224; Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, 
s. 126-127; J. Poplatek, Studia z dziejowjezuickiego teatru szkolnego, s. 83. Por. przepis 128.

128. Memoriale R.P. Joannis Berent Collegio Vilnensi relictum in 
visitatione, 2 XI1683 - Rozporzqdzenie pozostawione kolegium 
wilehskiemu przez prowincjala Jana Berenta, 2 XI1683

2. Festo S. Catharinae ridicula pompa et nullo neque fructu, neque devo- 
tione hactenus practicata regum a pueris creatorum in templum cum tym- 
panis et tubis introductio cum erectionibus theatrorum caeterisque exoticis 
solemnitatibus prorsus abrogatur et prohibetur sub poenis arbitrio Provin- 
cialis reservatis. Per hoc tamen non tollitur substantia devotae ac modestae 
processionis ex Academia ad templum cum imagine divinae studiosorum 
patronae.

2. Calkowicie znosi si? dziwaczny sposob obchodzenia uroczystosci sw. 
Katarzyny i zakazuje go pod kar^ zastrzezon^ prowincjalowi. W ceremoniach 
z zalosn^ pomp^ i parade nie widac zadnego pozytku ani poboznosci, gdy 
krolowie grani przez chlopcow s^ wprowadzani do swi^tyni przy dzwi^ku 
b^bnow i tr^b. Nie likwiduje si? oczywiscie istoty nabozenstwa i skromnej 
prpcesji - z obrazem swi?tej patronki studiuj^cych - z Akademii do kosciola.

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 126-127.

1685

129. Memoriale in visitatione Collegii Vilnensis relictum per Joan- 
nem Berent, V 1685 - Rozporzqdzenie prowincjala Jana Beren
ta wydane w czasie wizytacji kolegium akademickiego w Wilnie, 
V1685

2. [...J Videtur sensim extingui memoriapientissimifiindatoris quoadcon- 
servationem erectae ab eodem Bursae, quando cum praeiudicio Bursae ali- 
menta pro pauperibus studiosos ex fiindatione destinata maxima parte expen- 
duntur in musicos, qui possunt commode quin omnino debent ali ex censu 
capitalis summae inscriptae pro musica a bonae memoriae P. Nicolao Kopec 
et ex aliis accidentariis in annos singulos perceptis, quae ad actingentos fer- 
me florenos accedunt immo ac superant. Proinde, quod superatum fuit 1634 
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et innovatum 1681, ad effectum deducatur; et rationes Bursae sint separatae 
a libro rationum musicae, ut constet, quid singillatim perceptum simul et ex
pensum tarn in hos quam in illos. Nullo autem modo sumptus Valerianus con- 
vertendus in musicos, sed in solos pauperes studiosos ad mentem fiindatoris 
et praxim hucusque observatam ab ipso R. P. Rectore Academiae praesen- 
tandos ad suscipiendum.

2. [...] Dostrzega si? stopniowy zanik pami?ci o poboznym fundatorze 
[Walerianie Protaszewiczu] i jego woli co do kierowania burs^ zaiozon^ 
przez niego; srodki przeznaczone w mysl fundacji na utrzymanie ubogich 
ucznidw uzywane (ze szkod^ dla bursy) glownie na utrzymanie muzykow, 
ktorzy z latwosci^ mogliby zyc z odsetek od sumy zapisanej na kapel? przez 
swi?tej pami?ci ks. Mikolaja Kopcia oraz z okazyjnych darow, ktore docho- 
dz^ do 800 fl rocznie lub nawet wi?cej. Nalezy zatem post?powac wedhig 
zarz^dzenia z 1634, potwierdzonego w 1681 roku, tzn. prowadzic oddzielne 
ksi?gi rachunkowe dla bursy i dla kapeli, aby bylo wiadomo, jakie s^ wplywy 
i wydatki obu instytucji. W zadnym wypadku nie wolno uzywac pieni?dzy 
Walerianskich na muzykow, lecz - stosownie do woli fundatora - wyl^cznie 
na ubogich uczniow, tak jak to bylo praktykowane dot^d przez rektora 
Akademii przy przyjmowaniu do bursy.

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 127; L. Piechnik, Proby odnowy Akademii Wilen- 
skiej, s. 43. - Mikolaj Kopec SJ zapisal w 1644 r. znaczn^ sum<; pieniqdzy na fundacji dla kapeli 
muzycznej przy Akademii Wilenskiej. Maj^tek ten stanowii podstaw^ utrzymania bursy muzycznej 
az do kasaty zakonu.

130. Ordinationes A. R. P. N. Caroli de Noyelle, Generalis Praepo- 
siti, excerptae ex Literis eiusdem ad R. P. Provincialem Litua- 
niae et communicatae superioribus localibus sub tempus Con
gregationis Provincialis, 2 VII1685 - Rozporzqdzenie generala 
zakonu Karola de Noyelle’a wyj?te z jego listu do prowincjala 
Litwy i przekazane przelozonym miejscowym w czasie Kon
gregacji Prowincji, 2 VII1685

10. Tubarum, tympanorumque strepitus adhiberi intelligo, etiam a Con- 
gregationum praefectis, utque instrumenta ista faciant personare ac solvant 
pecuniae exigi a Sodalibus cum ojfendiculo parentum, quos, uti et alios, bel- 
licus iste tumultus et non mansuetioribus studiis adhibendus offendit. Proinde 
tolli eum iubeo.

10. Mam na mysli uzywanie tr^b i b?bnow rowniez przez prefektow Kon
gregacji Marianskich; powoduj^ one halas, placi si? za to pieni?dzmi sci^- 
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ganymi od sodalisow, co nie podoba siQ oburzonym rodzicom (i innym 
osobom), gdyz ten wojenny zgielk nie pomaga w spokojnej nauce. St^d naka- 
zuj$ je zniesc.

"*■ Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 129. Por. nr 127.

1686

131. Nota P. Provincialis Joannis Hermanni pro Bursa Collegii Cra- 
coviensis, 1686 - Uwaga prowincjala Jana Hermanniego 
w ksi^dze rachunkowej Bursy przy kosciele sw. Piotra i Pawta, 
1686

In posterum diligentius connotentur singulis mensibus rationes et singulis 
mensibus exhibeantur R. Patri Rectori, ut ab eo subscribatur. Debita hie 
adscribandos cureturque quamprimum exsolvantur. Notentur et credita hie.

W przyszlosci nalezy dokladniej notowac w kazdym miesi^cu rachunki 
bursy i przedkladac je (co miesi^c) do wgl^du W. ks. Rektorowi, ktory je 
podpisze. Odnotowane tu naleznosci trzeba jak najszybeiej wyplacic. Nalezy 
tez zapisywac kredyty.

Bibi. Jagiell., rkps 2649, k. 21v (Accepta et expensa Bursae Musicorum Collegii Cracoviensis).

1691

132. Epistola P. Visitatoris Ignatii Diertins, 1 VII1691 - List wizyta- 
tora Ignacego Diertinsa, 1 VII1691

Epistolam datam Posnaniae 25 Novembris 1690 de studiosis migrantibus 
non admittendis sine testimonio quale ibi describitur, hisce extendo ad mu- 
sicos sive bursistas ex alio Coliegio migrantes; ne videlicet admittantur nisi 
habeant testimonia, in quibus exprimatur ea esse data cum approbatione su- 
perioribus loci, unde discesserunt.

List napisany w Poznaniu i opatrzony dat^ 25 listopada 1690, dotycz^cy 
nieprzyjmowania uczniow w^druj^cych bez odpowiedniego zaswiadezenia, 
rozei^gam niniejszym na muzykow czyli bursarzy przybywaj^cych z innego 
kolegium: nie nalezy ich przyjmowac bez dokumentu, w ktorym zaznaczono, 
ze zostal on wydany z aprobat^ przetozonych miejsc, ktore opuscili.

* ATJKr., rkps 234, s. 379.
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1692

133. Ordinationes Provinciae Polonae a P. Visitatore cum P. Provin
cial! examinatae, et demum ab R. P. Nostro approbatae, 24 V 
1692 - Rozporzqdzenia dla prowincji polskiej sprawdzone przez 
wizytatora Ignacego Diertinsa i prowincjala Jana Hermanniego 
i potwierdzone przez generala Tyrsusa Gonzaleza, 24 V 1692

12. Ad vitandas varias contentiones inter Collegia aliasque ob causas non 
admittatur deinceps ullus ex alio Collegia veniens, vel Musicus in Bursam ut 
vocant Musicorum vel discipulus in scholas, nisi attulerit ex Collegia unde 
migrat testimonium Patris Praefecti vel Patris Rectoris vel cum horum appro- 
batione et consensu scriptum.

18. Non probatur, ut Musici ulli externi ducant ad praedia nostra, ut ibi 
canant et ludant, quocunque instrumento, dum Nostri recreationis causa eo 
ducuntur, quare abrogandus est ille mos sicubi fuerit.

12. W celu unikni^cia rywalizacji pomi^dzy kolegiami oraz ze wzgl^du 
na inne przyczyny nie nalezy odt^d przyjmowac nikogo przybywaj^cego z in
nego kolegium: muzyka z bursy zwanej burs^ muzyczne ani ucznia ze szkoty, 
chyba ze dostarcz^ z kolegium, ktore opuscili, zaswiadczenie od prefekta lub 
rektora albo inne pismo wydane za ich zgod^ i przez nich potwierdzone.

18. Nie pozwala siQ zapraszac do naszych domow muzykow, ktorzy by 
spiewali i grali na jakimkolwiek instrumencie, podczas gdy tarn przebywaj^ 
Nasi; jesli taki zwyczaj gdzies istnieje, nalezy go zniesc.

-► ARSI, Pol. 3, f. 42-42v; ATJKr., rkps 234, s. 397-398; Bibi. Jagiell., rkps 5195, f. 222v.

134. Memoriale relictum Coliegio Vilnensi post visitationem per 
Paulum Boehen, 10 V 1692 - Rozporz^dzenie prowincjala 
Pawla Bochena pozostawione po wizytaeji kolegium wilehskie- 
go, 10 V 1692

1. Oneratur conscientia Patris Procuratoris Collegii, utfideliter omnes cen
sus computatos, ad Bursam pertinentes, singulis annis Patri Bursae reddat.

9. Libras supellectiles templi - Pater Praefectus templi, Bursae - Pater 
Bursae, typographiae - Pater Praefectus typographiae, Apothecae - charissi- 
mus apothecarius conscribi current.

1. Zobowi^zuje siQ w sumieniu ksi^dza prokuratora kolegium, aby co roku 
skrupulatnie przekazywal ksi^dzu prefektowi bursy wszystkie nalezne jej sumy.



104 Przepisy

9. [NastQpuj^ce osoby] powinny prowadzic: ksi^dz prefekt kosciota - 
ksi?gi wyposazenia kosciola; ksi^dz prefekt bursy - ksi?gi bursy; ksi^dz pre
fekt drukami - ksiqgi drukami; brat aptekarz - ksi?gi apteki.

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 134-135.

135. Consuetudines Congregationis Studiosorum in Collegio Illuxta- 
no, 1692 - Zwyczaje Kongregacji Marianskiej uczniow kole- 
gium w Itlukszcie, 1692

1. Pridie solemnitatis Annuntiatae Beatae Mariae Virginis, post vesperas 
deducitur Venerabile ad Altare Congregationis. In choro Litaniae decantan- 
tur, post orationes consuetae absolvuntur ab Officiante. Sabbativis diebus 
non impeditis festo, ordinarie Sacrum Congregationis ad proprium Altare 
habetur.

2. Ipso die Annuntiatae Beatissimae Virginis Sacrum votivum adproprium 
Altare, post concionem Lotavicam, habetur solemniter. Ipso eodem die post 
vesperas fit processio cum Venerabili, ad cuius finem Ofiicians divertit ad 
Altare Congregationis cum Venerabili, ibique habentur Litaniae in choro, et 
consuetae orationes ab Officiante absolvuntur, in fine „Salvum fac" cantatur 
ad idem Altare.

3. Eodem die post vesperas immediatae fit exhortatio a Patre Congre
gationis, vel ab alio pro placito eiusdem Patris Congregationis.

4. Die B. Stanislai Kostka canuntur tarn post primas quam secundas ves
peras Litaniae ad Altare Congregationis. Fit processio cum Venerabili, ad 
cuius finem divertitur ad Altare Congregationis, et Litaniae a choro decan- 
tantur. Sacrum celebratur ut in festo Annuntiationis, post Lotavicam concio
nem, cum musica.

5. In festo Praesentationis B. V. M. legitur Sacrum ad Altare Congrega
tionis, canente musica in choro. In festo Immaculatae Conceptionis, ex quo 
titulus Congregationis Civicae, ad nostrum Altare tantum post primas ves
peras canuntur Litaniae, ipsa vero die, fit Sacrum lectum sub prima parte 
cantati Sacri. Si Civica Congregatio suscipit Litanias etiam post primas 
vesperas convenienter titulo suo facit, ideoque non est illi hoc in puncto 
contradicendum; si non suscipit, fiant Litaniae ad Altare Congregationis 
Studiosorum.

1. Wprzeddzien swi?ta Zwiastowania NMP, po nieszporach, przenosi si? 
Najswi?tszy Sakrament do oharza Kongregacji. Na chorze spiewa si? litanie, 
a nast?pnie kaplan odmawia zwyczajowe modlitwy Kongregacji. W soboty, 
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w ktore nie przypada swi?to, odprawia si? zwykl^ msz? sw. przy wlasciwym 
oltarzu.

2. W dniu Zwiastowania NMP odprawia si? uroczyst^ wotyw? przy olta
rzu Kongregacji, po kazaniu wj?zyku lotewskim. Po nieszporach urz^dza si? 
procesj? z Najswi?tszym Sakramentem; na zakonczenie ksi^dz wraca do 
oltarza Kongregacji, na chorze spiewa si? litani?, nast?pujq. modlitwy ka- 
plana, a na koncu spiewa si? przy oltarzu Salvum fac.

3. Tego dnia, bezposrednio po nieszporach, prefekt Kongregacji lub inny 
ksi^dz wyglasza egzort?.

4. W dniu sw. Stanislawa Kostki po nieszporach spiewa si? litanie przy 
oltarzu Kongregacji. Nast?pnie odbywa si? procesja z Najswi?tszym Sakra
mentem, ktora wraca do oltarza Kongregacji, gdzie chor spiewa litanie. 
W czasie mszy sw., ktora odbywa si? po kazaniu w j?zyku lotewskim (jak 
w swi?to Zwiastowania NMP), gra kapela.

5. W swi?to Oczyszczenia NMP odprawia si? cich^ msz? sw. przy oltarzu 
Kongregacji z towarzyszeniem choru i kapeli. W swi?to Niepokalanego Po- 
cz?cia NMP, ktore jest tytulamym swi?tem Kongregacji Mieszczan (Civium), 
spiewa si? przy naszym oltarzu (po pierwszych nieszporach) tylko litanie, 
a w samo swi?to odprawia msz? sw. Jesli Kongregacja Mieszczan podejmie 
si? spiewu litanii rowniez po pierwszych nieszporach, nie nalezy jej w tym 
przeszkadzac, jesli nie - spiewa si? litanie przy oltarzu Kongregacji Studenc- 
kiej. [Podpisal Ignacy Diertins i Maciej Karski],

ATJKr., rkps 284: Inventarium perceptorum in Congregatione Augustissimae BVM sub titulo 
Anuntiationis in Residentia Illuxtanae S. J. ab Anno 1692, s. 163-164.

1695

136. Memoriale P. Francisci Kucewicz relictum Collegio Vilnensi 
post visitationem, 24 IX 1695 - Rozporzqdzenie wydane przez 
prowincjala Franciszka Kucewicza po wizytacji kolegium 
wilehskiego, 24IX 1695

10. Commendatur R. P. Rectori, ut morem antiquum in tota Provincia usi- 
tatum et non adeo multos ante annos demissum, curet revocari et renovari, 
ut in nostris scholis doceatur musica, praescripto ad hoc exercitium certo 
aliquo tempore, v.g. sub Sacro studiosorum vel quod commodius videbitur.

10. Poleca si? rektorowi kolegium przywrocic i odnowic dawny zwyczaj - 
zachowywany w calej prowincji, a od wielu lat zaniedbany - uczenia w na- 



106 Przepisy

szych szkolach muzyki; cwiczenia powinny si$ odbywac o stalej porze, np. 
w zwi^zku z msz^ sw. uezniow lub w innym odpowiednim czasie.

■*" Bibi. Uniw. Wil., rkps F3-2388 (Liber memorialium), f. 175, nr 10; Vilniaus akademijos vizi
tatoriu memorialai, s. 136-137; L. Piechnik, Proby odnowy Akademii Wilenskiej, s. 41.

1696

137. Memoriale P. Francisci Kucewicz, Praepositi Provincialis, 15 V 
1696 - Rozporz^dzenie prowincjala Franciszka Kucewicza, 
15 V 1696

Bursistae: Insolentes et incorruptibiles tanquam pestes a superioribus 
e contuberniis eiciuntur.

Bursarze: Zuchwali i niepoprawni powinni bye jak zaraza wyrzuceni 
z bursy przez przelozonych.

-*■ ARSI, Fondo Gesuitico, busta 45/1408 nr 2, s. 12 (Dyneburg).

1700

138. Epistola P. Rectoris Raphael! Taczanowski ad P. Provincialem 
Tobiam Jaslowski, Lublini, 16 X 1700 - List rektora Rafala 
Taczanowskiego do prowincjala Tobiasza Jaslowskiego, Lublin, 
16 X 1700

Potestate mihi specialiter a Reverentia Vestra communicata ad hoc, con- 
stitui statim in abitu ex Coliegio Lublinensi Patris Lotynski, praefectum Bur
sae musicorum Patrem Albertum Lechowicz. Turn quiaprobavi hominemper 
duos antecedentes annos constantis religiositatis et exemplarem domi foris- 
que. Turn quia noveram ante ilium satis bene et gnaviter administrasse oeco- 
nomiam Bursae Jaroslaviensis. Turn quia gnarum scit musicae artis, posse- 
que propterea prodesse multum musicae Lublinensi. Turn quia solus hie est, 
qui etiam ad attendendum choro non eget socio ex scholasticis aliquo, cuius 
occassione, ut experientia didici multum distrahuntur scholastici, non tantum 
in studiis, sed etiam in spiritu. Turn quia hie alius nullus est, qui possit com
mode hanc praefecturam administrare. Non Pater [Andreas] Smarzewski, 
cuius ego administrationis  finem cum studio magno expectabam, idque ideo 
quod se totum huic officio impenderet, nec quantum oportuit magisterio ethi- 
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cae et mathematicae attenderet. Nec si vellet temperare potuit ob continuas 
in oeconomia hac satis ampla difficultate Bursistarumque ut subditorum ad 
sese reversum. Hine facile modicere debui similes illius distractiones hoc 
etiam anno, quae sine dubio magnum profectus discipulorum adferrent detri
mentum etc. Non etiam Pater [Ignatius] Droszewski, quia hie nulla ratione 
utrique praefecturae satisfaceret. Cum enim sit in iure novitius, necesse est 
diligentius incumbat turn in cognitionem causarum Provinciae, turn in revi- 
sionem munimentorum, et praecipue qui cogitur integros dies consumere in 
curia, quomodo oeconomiae attendere valeret. [...] Praeterea administra- 
tione Bursae Patris Lechowicz ego satis contentus sum et alii plures, praeter 
seditiosos quosdam, qui specie zeli, passione aguntur meque simul cum illo 
affligere nituntur.

Powiadomiony o nadanych mi przez Wasz^ Wielebnosc specjalnych 
uprawnieniach w tej sprawie, ustanowilem ks. Alberta Lechowicza prefektem 
bursy muzyeznej, zaraz po odejsciu z kolegium lubelskiego ks. [Adama] Lo- 
tynskiego. Uczynilem tak dlatego, poniewaz poznalem go (przez ostatnie dwa 
lata) jako wiemego zakonnika, bqd^cego wzorem dla domownikow i osob 
z zewn^trz, oraz wiedzialem, ze wczesniej stosunkowo dobrze i sumiennie 
administrowal burs^ jaroslawsk^. Zna si$ dobrze na uprawianiu muzyki 
i moze zrobic wiele dobrego dla kapeli lubelskiej. Jest on tez jedynym, ktory 
w zajmowaniu siQ chorem nie potrzebuje pomocnika sposrod klerykow. Wie- 
my z doswiadezenia, ze zaj^cie takie znaeznie rozprasza klerykow, nie tylko 
w studiach, ale i w rozwoju duchowym. Zreszt^ nie ma nikogo innego, kto 
mogiby swobodnie pelnic obowi^zki prefekta. Nie moze tego czynic ks. An
drzej Smarzewski; z ut^sknieniem czekalem kohea jego administrowania, 
poniewaz pelnil swoje obowi^zki tylko w takiej mierze, w jakiej pozwalafy 
mu wyklady z etyki i matematyki. Nie chcial zreszt^ temperowac swego 
trudnego charakteru i traktowal bursarzy jak poddanych. Powinienem w tym 
roku zmniejszyc ilosc jego zaj^c, gdyz niewqtpliwie zaszkodzily one postQ- 
pom uezniow itd. Nie moze tej funkeji pelnic ks. Ignacy Droszewski [pro- 
kurator w trybunale], ktory w zaden sposob nie mogiby pogodzic obowi4z- 
kow obu prefektur. Poniewaz jest poez^tkuj^eym prawnikiem, musi rzetelnie 
przykladac si$ do poznania spomych spraw prowineji oraz przegl^dania do- 
kumentow. Skoro cale dnie przebywa w s^dzie, nie mogiby pilnowac spraw 
finansowych bursy. Poza tym jestem zadowolony z administrowania burs^. 
przez ks. Lechowicza, podobnie jak i inni, oprocz kilku malkontentow, ktorzy 
pod pozorem gorliwosci usihij^ siac niezgodQ mi^dzy nami.

-*■ WAP Krak6w, Teki Schn. 707, s. 299-300.
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1701

139. Memoriale P. Tobiae Jaslowski, Praepositi Provincialis, pro 
Coliegio Gedanensi, 4 VI 1701 - Rozporz^dzenie prowincjala 
Tobiasza Jaslowskiego dla kolegium gdahskiego, 4 VI1701

In Sacris cantatis, in quibus fit concio germanica, „ Credo " non canatur 
a musicis in choro, sed statim post sacerdotem idem populus „ Credo ” canat, 
sic cicius concio inchoabitur.

Podczas spiewanych mszy sw., w ktorych glosi si? kazanie po niemiecku, 
muzycy nie powinni spiewac credo na chorze. Niech to czyniq^wiemi zaraz 
po modlitwie kaplana, aby kazanie zacz?lo si? wczesniej.

-► ATJKr., rkps 431, s. 120.

1702

140. Memoriale relictum Coliegio Vilnensi post visitationem, 8 IX 
1702 - Rozporzqdzenie prowincjala Tobiasza Arenta wydane po 
wizytacji kolegium wilehskiego, 8 IX 1702

8. Dum musici Collegiales adhibentur pro actibus rhetorum solemniori- 
bus, non fiat pro illis contribuere a studiosis, sed, si iudicabitur aliquid de- 
beri fatigans labore musico, Collegium tenebitur in se hoc onus suscipere, 
sicut aequum est, non tantum musicam, sed etiam alia requisita ad actus pro
curare, ne parentes studiosorum offendantur propter exactiones professorum 
vel praefecti, easque sinistre interpretentur.

8. Gdy muzycy kolegium bior^ udzial w szkolnych uroczystosciach re- 
torow, nie nalezy im placic pieni?dzmi sciqganymi od uczniow. Jesli muzy- 
kom nalezy si? cos za ich prac?, powinno zaplacic to kolegium oraz pokryc 
inne zwi^zane z tym wydatki. Nie nalezy natomiast obrazac rodzicow ucz
niow egzekwowaniem srodkow finansowych przez profesorow lub prefektow, 
bo to mogloby bye opaeznie zrozumiane.

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 143.

1703

141. Memoriale P. Tobiae Arent relictum Collegio Vilnensi post 
visitationem, 24 X 1703 - Rozporz^dzenie prowincjala Tobiasza 
Arenta wydane po wizytacji kolegium wilehskiego, 24 X 1703
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3. Cantus studiosorum tarn in scholis, quam in templo est valde dissonus. 
Urgentur Magistri a Patre Praefecto, ut hie defectus notabilis corrigatur.

3. Spiew uezniow i studentow, zarowno w szkole, jak i w kosciele, jest 
bardzo nieharmonizuj^cy (nieprawidtowy). Ksi^dz prefekt szkol powinien 
naklonic magistrow choru, aby usunqli ten powazny defekt.

Bibi. Uniw. Wil., rkps F3-2388 (Liber memorialium), f. 201, nr 3; Vilniaus akademijos vizitatoriu 
memorialai, s. 144; L. Piechnik, Proby odnowy Akademii Wilenskiej, s. 41.

1705

142. Memoriale missum superioribus localibus post Congregationem 
Provincialem Nesvisii celebratam, 1705 - Rozporz^dzenie pro- 
winejata Jana Bielskiego dla przelozonych domow zakonnych 
prowineji litewskiej wydane po zakohezeniu Kongregacji Pro- 
wineji, odbytej w Nieswiezu, 1705

10. Musicae instrumenta [...] domi nostrae servari vetita, utsunt lyrae.fi- 
des, fistulae etc., invalescunt inter iuniores scholasticos et in cubiculis vel 
praediis cum saecularium aedificationis iactura, perstrepunt.

10. Zabrania si? przetrzymywania w naszych domach instrumentow mu- 
zycznych: lir, skrzypiec i piszczalek, ktore staty si? populame wsrod 
mlodszych scholastykow. Napehiiaj^ oni halasem pokoje i w maj^tki (wille), 
gorsz^c ludzi swieckich.

-► Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 145-146.

1706

143. Memoriale relictum Coliegio Vilnensi post visitationem, 30 VII 
1706 - Rozporz^dzenie prowincjala Macieja Miluhskiego wy
dane po wizytaeji kolegium wilenskiego, 30 VII1706

1. Praesides Congregationum, templi, typographiae et Bursae praefecti, 
fratres officinarum, quibus pecuniarum percepta et expensa adnexa est, ne- 
que apud se, neque apud alios pecuniam servent, sed in archivo Collegii, cla- 
vibus a scrinio cistave apud se retentis. Pro usibus tamen quotidianis aliquid 
pecuniae apud se retineant. lidem omnes praesides etpraefecti nulli dent vel 
ipsi accipiant mutuo pecuniam absque praevio consensu R. P. Rectoris.
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2. Praeterea iidem praesides et praefecti non praesumant nomine suo con
tractus inire cum externis, quia id solis competit superioribus.

1. Prefekci kongregacji, kosciola, drukami i burs, bracia opiekuj^cy si? 
warsztatami, ktore posiadaj^ przychody i rozchody, nie mogQ przechowywac 
pieni?dzy u siebie ani u innych, lecz w kasie (archivo) kolegium; klucze 
powinni nosic przy sobie. Mog^ miec pewn^ sum? pieni?dzy na potrzeby co- 
dzienne. Przelozeni i prefekci nie mog^ wydawac ani przyjmowac pieni?dzy 
bez wczesniejszej zgody rektora.

2. Przelozonym i prefektom nie wolno podpisywac w swoim imieniu 
kontraktow z osobami spoza zakonu, gdyz lezy to w kompetencji superiorow.

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialed, s. 144.

1711

144. Memoriale relictum Collegio Posnaniensi a P. Adriano Mias- 
kowski, Provincial!, 6 XI 1711 - Rozporzqdzenie prowincjala 
Adriana Miaskowskiego wydane dla kolegium poznahskiego, 
6X11711

6. Porta Collegii. Si propter musicos (quos simul convenire oportebit), ut 
chorum adeant, aperienda erit, post ipsorum ingressum statim immediate 
claudatur.

12. Ad Bursam Musicorum nullus unquam nostrorum, etiam ipsius Prefec- 
tus aut Chori Magister, descendere praesumat, absque licentia a superiore 
obtenta, et aliquo e Nostris socio sibi addito.

6. Furta kolegium. Chor musi bye otwarty dla muzykow udaj^cych si? na 
chor (powinni schodzic si? razem), a po ich wejsciu natychmiast zamkni?ty.

12. Nikt z Naszych, nawet prefekt lub magister choru, nie moze wchodzic 
do bursy muzyeznej bez zgody przelozonego domu; powinien udawac si? tarn 
zawsze w towarzystwie ktoregos z Naszych.

Bibi. Jagiell., rkps 5194, s. 86-87.

1715

145. Uwagi Stefana Sczanieckiego w podr^ezniku Professio circa 
puerorum in virtute, sapientia et politic institutionem (Kalisz 
1715), przeznaczonym dla nauczycieli klas najnizszych
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Addo hie propter magistros chori et (ut vocant) Bursae Musicorum, ut il- 
los similiter in omni pietate, eodem modo instituant.

1. Ut omnino omnes, etiam non frequentantes scholam (quamquam omni- 
possibiliter curandum esset, ut nullus penitus sit in Bursa, qui scholam ali
quant non frequentet, ne pro uno Sacro primo, seu ad summum pro una hora, 
tota die sint otiosi, et anno toto alantur frustra. Satius est, ut conducantur 
subinde pro festivitatibus; immo millies satius, ut sint pauci et boni, quam 
multi et mali, ex quibus plus longe gloriae Dei et nostro decedit honesto, 
quam utili accedat! Magisque decet silentium Deum in Sion, quam hymnus 
ex ore servi nequam, quoniam non est speciosa laus in ore peccatoris, ut in- 
quam omnes confiteantur quolibet mense, determinato simul omnibus die, 
praeter particulares unicuiusque devotiones etc.

2. Ut item qualibet die litanias de nomine Jesu, vel de Beatissima, simul 
omnes dicant, examen absolvant, etc.

3. Ut otium et pravorum consortium ac compotationes, quam maxime 
vitent.

4. Ut meridie et vesperae quotidie aliquam Beatissimae devotam cantile- 
nam ludant, ut simul exercitium et pietatis et artis habeant et ut audientes vel 
praetereuntes aedificent, ac ad eleemosynas alliciant.

5. Ut etiam in magnis festis ante vesperas et Sacrum, aliquid pH prae- 
ludant, saltern initio, et non totum quid saeculare tanquam ante profanum 
convivium, etc. ut tamen sit differentia.

6. Multoque millies magis, ne in templo et praesertim in Sacro sonatas (ut 
vocant) nihil in se devoti continentes, sed quandoque saltibus profanis per- 
missas, etprope sacrilegas, flammisque dignas, ludere unquam audeant cum 
grandi distractione orantium et scandalo hominum, etiam saecularium, prae
sertim maturiorum, ac piarum aurium offensione, ut passim querulantur.

7. Sedpotius concerto (ut aiunt) adpios motus et devotionem excitandam 
accommodatos canant, etc.

8. Et praesertim in primo Sacro, statim post litanias ante finitum Sacrum 
semper, saltern unam stropham piae et usualis cantilenae addant propter ali- 
quem captum hominum, etiam rudiorum. Et turn demum post Sacrum populo 
cesore remoto possunt addere artis suae concerto vel curranto, etc. Certe 
stultissima aeque ac impiissima consuetudo passim iam irrepsit in animos 
musicorum, ut magis etiam in templis intendant ostentationis artis musicae, 
quam turn suae, turn fidelium pietati. Impia quidem, quia piissimae intentioni 
etfini fundatorum, benefactorum, immo et totius Ecclesiae sanctae, musicam 
in templum introducentium, directissime opposita. Stulta vero, quis enim nisi 
emotae mentis pictor pulcherrimam imaginem a nativitate coeco, ut de colo
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ribus iudicet, obtrudat? Quis musicus, nisiperturbatis in cerebro organis, ar
tem suam coram illius rudissimis in templo venditet penitusque moraliter 
surdis fabulam (ut aiunt) canat ludatve? Ergo talia adprofana convivia, ad 
operas, ad dialogos omnino releganda. Quoniam domus Dei domus devo- 
tionis est, a qua procul esto profanum ludicrae artis theatrum! Succedant 
autem vetera aut potius revertantur ad choros nostros usitati olim et tono 
vocis et sono musicae ad devotionem (qua nihil est suavius) sensibiliter exci- 
tantes concentus. Quales sunt aut erant; Cupio dissolvi, etc. Quis nos separa- 
bit, etc. Date gloriam Deo, etc. Quis ut Deus, etc. Domine Jesu, etc. aliaque 
horum similia. At enim inquies haec esse iam obsoleta et antiquata ideoque 
ex interiori choro templi ad aniles prope in atriis domus Domini cantilenas 
reiecta. Heu me! Ergone quae pietati serviunt e templi, et quidem Nostri, 
choro, in atrium exterius proiici, quae vero solam artis vanitatem (atque 
utinam non quidpiam peius) sapiunt, haec in Sancta Sanctorum introduci 
meruerunt! O temporal Et quidporro quotidianum magis pane nostro? An 
ideo musicus ab illo abstinebit atque ad edentulas vetulas relegabit? Quid 
communius, quid vulgarius apud omnes catholicos oratione dominica atque 
angelica? Numquid ideo ab aris procul arcenda et in atrium pauperum ex- 
turbanda? Utinam potius tales artis musicae quosdam quasi haereticos no- 
vatores eiusque in templo Dei venditores iusto irae suae flagella ex templo 
eiiciat et exturbet Dominus e loco sancto suo.

9. Ut in choro domique munditiem et rerum instrumentorumque coordi- 
nationem, ac per hoc conservationem curent, etc.

10. Quorum omnium censorem jldumque custodem quempiam tacite ha- 
beat conscientiae ac iudicii melioris, unum ex ipsis, a quo rationem omnium 
horum exigat singulis mensibus.

Dodaj? tu kilka uwag dla kierownikow chorow i prefektow tak zwanej 
bursy muzykow, zeby swych podopiecznych w podobny sposob ksztahowali 
w poboznosci.

1. Niech wszyscy, nawet ci, ktorzy do szkoty nie ucz?szczaj^ (w miar? 
mozliwosci trzeba dbac jednak o to, zeby w bursie nie bylo ani jednego 
takiego, ktory nie ucz?szczalby do jakiejs szkoty, zeby nie bylo tak, ze mu- 
zycy zaj?ci s^ tylko podczas jednej mszy sw., a przez caty dzien nic nie robi^ 
i przez caty rok karmi si? ich za darmo. Lepiej b?dzie, jezeli sprowadzi si? ich 
od czasu do czasu na rozne uroczystosci, a sto razy lepiej, jesli b?dzie ich 
niewielu, ale za to dobrych, niz wielu a ztych; wi?cej oni bowiem czci Bozej 
ujmuj^ przez niestosownosc, niz pozytku przynosz^. Bogu na Syjonie 
przystoi bowiem bardziej milczenie niz hymn z ust niegodziwego shigi, gdyz 
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w^tpliwa to chwala, ktora ptynie z ust grzesznika. Niech siQ spowiadaj^ raz 
na miesi^c w okreslonym dla wszystkich dniu, niezaleznie od wlasnej 
poboznosci.

2. Procz tego niech wszyscy codziennie odmawiaj^ Litaniq o Imieniu Je- 
zus, albo o Najswi^tszej Pannie, i przeprowadzaj  ̂rachunek sumienia.

3. Niech z cafych sil unikaj^ lenistwa, a takze przebywania i pijatyk 
z ludzmi zepsutymi.

4. Niech codziennie rano i wieczorem odgrywaj^ jak^s piesn maryjn^, 
zeby z jednej strony cwiczyc siQ w poboznosci i w sztuce, a z drugiej dawac 
zbudowanie sluchaj^cym i przechodz^cym obok, a takze zach^cac ich do 
dawania jahnuzny.

5. Niech w wielkie swi^ta przed nieszporami i przed msz^ sw. zagraj^ cos 
poboznego, przynajmniej na pocz^tku, a nie tylko ciqgle melodie swieckie, 
jakby przed swieck^ uczt^; musi tu byejakas roznica.

6. Niech za zadne skarby nie osmielaj^ siQ w kosciele, przede wszystkim 
podczas Mszy swiqtej, grac tak zwanych sonat, ktore nic poboznego w sobie 
nie maj^, cz^sto s^ wymieszane ze swieckimi tancami i jako niemal swi^to- 
kradeze nadaj^si^ wtasciwie do spalenia, bo przynosz^ wielkie rozproszenia, 
gorsz^ ludzi, nawet swieckich, zwlaszcza bardziej dojrzafych, nie nadaj^ si$ 
dla uszu poboznych, tak iz ludzie czQsto si^ na nie skarz^.

7. Koncerty niech b^d^ dostosowane do wzbudzenia poboznych poruszen 
i nabozehstwa.

8. Szczegolnie podczas pierwszej mszy sw., zaraz po litaniach przed jej 
zakonczeniem, muzycy powinni zawsze dodac przynajmniej jedn^ strof^ ja- 
kiejs poboznej i powszechnie znanej piesni, ktor^jednak, mogliby zrozumiec 
nawet ludzie prosci. Dopiero po zakonczeniu mszy sw. i po odejsciu cenzora 
mog^ dodac wlasne utwory, koncerty lub kuranty. Niew^tpliwie wdarl siQ tu 
i owdzie w umysty muzykow giupi i bezbozny zwyczaj, by takze w swi^- 
tyniach bardziej dbac o pokazanie sztuki muzyeznej niz o poboznosc wier- 
nych. Jest to zwyczaj bezbozny, bo si^ wprost sprzeciwia swi^tym zamiarom 
i celom fundatorow, dobroczyncow i caiego Kosciola swi^tego, ktory wpro- 
wadzil muzykq do swi^tyni. Jest tez ghipi; ktoz bowiem, jesli nie czlowiek 
pozbawiony rozumu, b^dzie pokazywal najpi^kniejszy nawet obraz slepemu 
od urodzenia i prosit, aby ten wypowiedzial si^ o jego barwach? Jakiz muzyk, 
jezeli ma wszystkie klepki w giowie, b^dzie sprzedawal swoj^ sztuk^ w kos
ciele wobec tych, ktorzy ledwie rozumu uzywaj^, i przed moralnie ghichymi 
wyspiewywal i gral tresc swej sztuki? Trzeba zatem takie rzeczy przesun^c 
na swieckie uczty, do sal operowych lub teatralnych. Dom Bozy jest bowiem 
domem modlitwy, niechze zatem daleko od niego pozostan^ swieckie

Przeoisv...- 8 
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widowiska lekkiej sztuki. Niech w to miejsce wejd^ stare utwory, a muzycy 
raczej powroc^ do naszych chorow i do utworow, ktore zarowno barw$ glosu 
jak i dzwi?kiem muzyki zywo pobudzaj^ do poboznosci, ponad ktor^ nie ma 
nic slodszego. to lub byly: Pragnq rozwiqzania, Ktoz nas oddzieli, Oddaj- 
cie chwalq Panu, Ktozjak Bog, Panie Jezu i inne podobne. Powiesz pewnie, 
ze to wszystko jest przestarzale, zapomniane i odrzucone przez chor swi^- 
tynny, nadaj^ce si? na piesni spiewane przez dziadkow po k^tach Domu 
Panskiego. No, to jak? To, co si? przyczynia do poboznosci trzeba wyrzucic 
z choru poza mury koscielne, a na wprowadzenie do miejsca najswi?tszego 
zashiguje to, co jest tylko pust^ sztuk^ (a moze i czyms gorszym)! Co za 
czasy! A coz bardziej powszechnego nad nasz chleb powszedni? Czyz z tego 
powodu muzyk si? od niego powstrzyma i wyrzuci go mi?dzy przestarzale 
potrawy? Coz bardziej powszechnego i lepiej znanego wszystkim katolikom 
niz Modlitwa Panska i Pozdrowienie Anielskiel Czy dlatego trzeba je sprzed 
oharzy odp?dzic i z szumem wrzucic w zak^tki przeznaczone dla biedakow? 
Niech juz raczej Pan biczem shisznego gniewu przep?dzi ze swojej swi^tyni 
tych heretyckich tworcow nowatorskiej muzyki i jej sprzedawcow.

9. Niech muzycy troszczq^ si?, by na chorze i w domu bylo schludnie, a in- 
strumenty staly w nalezytym porz^dku i przez to nadawafy si? dhizej do 
uzytku.

10. Magister ma miec w tej sprawie ukrytego obserwatora i zaufanego 
stroza o dobrze wyrobionym sumieniu i zdrowym rozs^dku; ma si? od niego 
domagac, by co miesi^c zdawal mu relacj?.

J. Kochanowicz, Podr^cznik pedagogiki Stefana Sczanieckiego SJ z 1715 roku. Krakdw 2001, 
s. 92-97.

1721

146. Kontrakt generalny bursy krakowskiej, 1721

Mi?dzy ks. Prefektem Bursy kolegium krakowskiego Sanctorum Aposto- 
lorum Piotra i Pawla Societatis Jesu na ten czas Michalem Siekluckim 
z jednej i mi?dzy nizej podpisanem z drugiej standi kontrakt w takowy opi- 
sany sposob. Iz ci wszyscy tak wspolnie, jako i kazdy z osobna, przyjmuj^ 
shizb? w Kapeli 00. Societatis Jesu na rok caty zaczynaj^cy si? od dnia 
i czasu podpisach kazdego specyfikowanego. Kohczyc si? takze maj^cy na 
takowyz dzien da Bog w roku przyszlym 1722. Salarium [placa] zas lub 
barwa [ubranie] kazdego przy jego podpisie wyrazona b?dzie.
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Powinnosc i obligacja tychze panow suchedniowych taka b?dzie. Zeby 
naprzod przed wszystkiemi obligacjami cnotliwie i przykladnie ku chwale 
Boskiej zyli, dlaczego pijatyki po gospodach, dopieroz u tych, do ktorych 
zaci^gnieni b?d^.usilnie si? strzec maj^.

Gdy na okazj? nie id^, w bursie wszyscy bye powinni i zabawy wedhig 
opisania odprawowac. Dopieroz strzec zla, zeby ktory nocowac nie mial 
w bursie, albo si? na jak^ akcj^ zgorszenia godn^ odwazy, takiemu propor- 
cjonalne do osoby karanie naznaczone b?dzie. Gdy zas przymusi ktorego jaki 
pilny interes isc do miasta, powinien sobie przestrzec Pana Seniora, zeby wie- 
dzial gdzie go szukac, gdyby potrzeba tego wymagala.

Gdy tez na okazj? isc maj^, naprzod zeby si? dhigo nie wybierali, kazdy 
swoj instrument opatrzony wczesnie niech ma, i razem wszyscy isc maj^, 
takze si? i wracac maj^, nikomu na drodze okazji nie daj^c. Tym zas, u kto
rych graj^ wszelkie poszanowanie, jako by im przez ten czas shiz^c, wy- 
swiadczac b?d^.

Na wszelkie powinnisci, gdy ich naznacz^ czasem i na wiez? grad i na ko- 
lendy do powazniejszych Panow gotowi b?d^.

Nabozehstwa zwyczajne i dla zbudowania mlodszych razem w swojej 
izbie odprawowac maj^. Takze co miesi^c raz przynajmniej spowiadac si? 
i komunikowac w naszym kosciele, Komuni? wspolnie na przyklad na pi^tej 
mszy sw. odprawuj^c.

Niezgody albo przymawiania i przyganiania jeden drugiemu, daleko wi?- 
cej zelzenia albo bicia chronic si? z pilnosci^ b?d^.

Zyczliwosc wszelk^ i wiemosc tak w oddawaniu pieni?dzy, gdy si? trafi 
ktoremu z okazji odebrac jako i w uczeniu tych, ktorych im oddadz^, bez 
zazdrosci sumieniem chrzescijahskim ich ucz^c, miec maj^. Ani tez na uczq- 
cych si? nazbyt surowymi b?d% zeby snadz bardziej nie zahukali, niz wy- 
uczyli uczniow swoich.

Jezeli by zas zdradzic ktory z niedotrzymania kontraktu i czasu mial, tedy 
go wolno b?dzie jako zbiega i hultaja lapac i prawem rekwirowac, tak zas re- 
kwirowanego s^downie karac. Ktory to kontrakt tej wagi ze wszystkimi punk- 
tami miec chcemy, jako by byl ksi?gami grodzkimi krakowskimi roboro- 
wany. Pod ktorym kazdy z osobna r?k^ wlasn^ si? podpisujemy. Dzialo si? 
w dzien sw. Marcina roku 1721.

■*" Bibi. Jagiell., rkps 180, k. 90.

147. Contractus Congregationis mediae cum P. Praeside Bursae Vil- 
nae, 5 IX 1721 - Kontrakt Kongregacji Mariahskiej z prefek- 
tem bursy muzycznej, Wilno, 5 IX 1721
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1-mo. Qualibet feria 3tia (nisi impediatur aliquo festo) Sacrum ledum 
cum musica fiat, litanias cantando de B. Stanislao Kostka.

2-do. Festum B. Stanislai Kostka cum odava quotidie tempore Sacri cum 
litaniis decantandis peragatur. Ipso autem festo post decantatas cum solenni 
musica vesperi litanias in eodem sacello cantare tenebuntur discantistae 
„Nova Jutrzenko Item votivum tarn ipso festo, quam odava cum litaniis tarn 
pridie festi ipsius, quam octavae canendis solenniter instituetur, nullam fa- 
cientibus excusationem musicis.

3-tio. In festo Visitationis Beatissimae Virginis Mariae cum odava eadem 
fiet musica, ac eodem ordine, ut praescriptum est in festo B. Stanislai Kostka.

Pater praeses mediae Congregationis pro hoc labore et obsequio bursae 
in annum tenebitur solvere florenos Polonicos octoginta, nihil amplius. - 
Confirmo et approbo hunc contractum, Alexander Sawicki SJ. - Joannes Ja- 
roszewicz SJ, Praeses Bursae.

1. W kazdy wtorek (jesli nie wypada inne swi^to) zostanie odprawiona msza 
sw. recytowana z muzyk^ odspiewa si? Litaniq o bl. Stanislawie Kostce.

2. W uroczystosc bl. Stanislawa Kostki oraz w jej oktawie zostanie od
prawiona codziennie msza sw. ze spiewem litanii. W dzien swi^ta po spiewie 
wieczomych litanii dyszkancisci wykonaj^ w kaplicy blogoslawionego piesn 
Nowa Jutrzenko z towarzyszeniem podniostej muzyki. Ustanawia siq tez mszQ 
sw. wotywn^- zarowno w sam^ uroczystosc, jak i w wigiliQ oraz podczas okta- 
wy - z uroczystym spiewem litanii; muzycy nie mog$ si$ od niej wymowic.

3. W swi^to Nawiedzenia NajswiQtszej Maryi Panny oraz w jego oktawie 
kapela wyst^pi w takim porz^dku, jak w uroczystosc bl. Stanislawa Kostki.

Prefekt Kongregacji Marianskiej sredniej powinien piacic bursie za t^ po- 
shigQ nie wi^cej niz 80 florenow polskich rocznie. - Potwierdzam i aprobujQ 
ten kontrakt, Aleksander Sawicki SJ. - Jan Jaroszewicz SJ, prefekt Bursy.

"* ■ Bibi. Uniw. Wil., rkps F2-DC2: Liber rationum Congregationis B. V. Visitantis, f. 221; L. Piech- 
nik, Proby odnowy Akademii Wilenskiej, s. 76.

1722

148. Memoriale R. P. Alexandri Sawicki, Praepositi Provinciae Li- 
tuaniae, 1722 - Rozporz^dzenie prowincjala litewskiego Ale
ksandra Sawickiego, 1722

6. Prohibetur severissime, ne ullus ex Nostris, sive praefectus scholarum, 
sive procurator Collegii, sive praeses Bursae, sive aliquis alius, audeat ali- 
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quern externorum pro quocunque excessu privata authoritate inconsulto R. P. 
Rectore punire aut quamcunque mulctam non requirita iustitia imponere. 
Quantae enim turbationes ex tali temerario ausu superioribus sunt exortae, 
nemini est ignotam. Si quis privata authoritate administrare iustitiam ausus 
fuerit, publica in triclinio disciplina puniatur.

6. Niniejszym surowo zakazuj^ karac osoby spoza zakonu za jakiekolwiek 
przewinienia lub wymierzac sprawiedliwosc samowolnie bez porozumienia 
z rektorem. Niech siQ nikt z Naszych na to nie powazy, ani prefekt szkol, ani 
prokurator kolegium, ani prezes bursy, ani ktokolwiek inny. Kazdy wie, jakie 
zamieszanie rodzi si? z takiego lekkomyslnego postqpowania. Jesli ktos 
chcialby na wlasn$ r$k$ wymierzyc sprawiedliwosc, ma otrzymac pokutQ 
w postaci publicznego biczowania si^ w refektarzu.

Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 156.

149. Literae R. P. Provincialis Alexandri Sawicki ad superiores 
domorum Provinciae Lituaniae, 17 X 1722 - List prowincjala 
Aleksandra Sawickiego do przetozonych prowincji litewskiej, 
17 X 1722

Nulli autem ex illis (praefectis scholarum) permittendum, ut huiusmodi 
actiunculae ad ignes aut cum scenico apparatu, vel cum musica exhibeantur.

Nie pozwala si$ prefektom szkol, aby w czasie uroczystosci szkolnych 
urz^dzali pokaz sztucznych ogni, ustawiali instrumenty sceniczne i zapraszali 
kapelQ.

ATJKr., rkps 244, s. 569; J. Poplatek, Studia z dziejow jezuickiego teatru szkolnego, s. 91.

1723

150. Memoriale P. Provincialis Alexandri Sawicki pro Collegio Vil- 
nense, 31 VIII1723 - Rozporzqdzenie prowincjala Aleksandra 
Sawickiego dla kolegium wilenskiego, 31 VIII1723

[Prowincjal Aleksander Sawicki zabronil grac na weselach, slubach i przy- 
j^ciach, ale pozwalal wystqpowac z jakiejs wyj^tkowej okazji albo w czasie 
obiadu lub rekreacji. Aby zapobiec mamowaniu czasu, polecil posylac ucz^- 
cych siQ muzyki do szkoiy, zwlaszcza zdolniejszych i tych, ktorzy wyrazaj^ 
chQC. Zarz^dzil, aby nie przetrzymywac chlopcow zbyt dhigo w bursie, lecz 
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przestrzegac kontraktu, bo przeciez nie oni „przywi^zani do ziemi”. Za 
swiadczone ushigi powinni otrzymywac wynagrodzenie],

"*■ Bibi. Uniw. Wil., rkps F3-2388, f. 578, nr 13-14; L. Piechnik, Proby odnowy Akademii Wilensldej, 
s. 44.

1728

151. Memoriale relictum Collegio Academico Vilnensi post finitam 
visitationem, 30IV 1728 - Rozporzqdzenie prowincjala Wojcie- 
cha Bohuszewicza pozostawione kolegium w Wilnie, 30IV 1728

5. Cum scholae nostrae in sententiis theologicis ut plurimum sequantur 
doctrinam S. Thomae Aquinatis, ad augendam eiusdem Doctoris Angelici cul- 
tum statuitur, ut singulis annis intra octavam festi eiusdem Sacrum studio- 
sorum lectum cum musica coram exposito istius Sancti icone in templo nostro 
solito tempore celebretur.

9. Cum actus antecineralis sit publicus, magister Bursae nullum ius habet 
exigendi pecuniam a Patre professore rhetorices, sed gratis tunc debet dari 
musica.

5. Poniewaz nasze szkofy opieraj^ si$ w nauczaniu teologicznym giownie 
na nauce sw. Tomasza z Akwinu, postanawia siQ, aby dla pogl^bienia kultu 
Doktora Anielskiego odprawiac w naszym kosciele co roku (w dzien jego 
swi^ta o ustalonej godzinie) mszQ sw. z towarzyszeniem kapeli i z wystawio- 
nym obrazem swi^tego.

9. Poniewaz ceremonie przed Srod^ Popielcow^ s^ publiczne, magister bur- 
sy nie moze z^dac zaplaty od profesora retoryki, lecz kapela ma grac za darmo.

Vllniaus akademijos vizitatoriu memorialai, s. 160.

1729

152. Memoriale relictum Collegio Vilnensi post peractam visitatio
nem, 9 V 1729 - Rozporzqdzenie prowincjala Wojciecha Bo
huszewicza wydane po wizytacji kolegium wilenskiego, 9 V1729

9. Magistro chori commendatur, ut in maioribus solemnitatibus tubas ac 
tympana cum ea moderatione adhiberi curet, ne confessarii impediantur et 
avocentur ab attentione in excipiendis confessionibus poenitentium.
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10. Eidem commendatur, ut organum semper claudi et obserari curet, di- 
cuntur enim propter hanc incuriam plusquam 500 fistulae ex illo furto 
sublatae.

9. Poleca si? magistrom choru, aby w wielkie swi?ta uzywac z umia- 
rem tr^b i b?bndw i nie rozpraszac uwagi spowiednikow shichaj^cych 
penitentow.

10. Poleca si? im rowniez, aby zawsze zamykali organy i troszczyli si? 
o nie, gdyz - jak mi donosz^- z powodu niedbalstwa skradziono ponad pi?c- 
set piszczalek.

Bibi. Uniw. Wil., rkps F3-2388, f. 328, nr 9; Vilniaus akademijos vizitatoriu memorialed, s. 162; 
L. Piechnik, Proby odnowy Akademii Wileiiskiej, s. 45.

1730

153. Memoriale relictum per P. Provincialem Martinum Dziewa- 
nowski Coliegio Posnaniensi, 10 XI 1730 - Rozporzqdzenie 
prowinejate Marcina Dziewanowskiego dla kolegium poznan- 
skiego, 10 XI1730

9. Non deducantur musici ad Commune Theologorum, singulis diebus per 
octavam S. Thomae de Aquino, ad canendum ibidem Sacrum; neque externi 
studiosi in illud introducendi; sed solemnitas cum Musica ipso tantum festo 
eiusdem Sancti fiat.

9. Nie nalezy zapraszac muzykow ani tez obcych uczniow, aby spiewali 
na wspolnych nabozenstwach klerykow teologow, w czasie oktawy sw. To- 
masza z Akwinu; nabozenstwo z muzyk^. powinno si? odbyc jedynie w dzien 
uroczystosci swi?tego.

Bibi. Jagiell., rkps 5194, s. 98.

1733

154. Epistola Praepositi Generalis Francisci Retz ad P. Provincialem 
Poloniae, 18 X 1733 - List generate zakonu Franciszka Retza do 
prowincjala polskiego, 18 X 1733

16. Omnino tollatur abusus minime ferendus quo aliqui dicunt tenere at- 
que etiam alio asportare instrumenta musica, bombardas, immo et canes item 
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aves ad nidificandum alere ac deinde externis vendere non sine magno ae- 
dificationis detrimento.

16. Nie nalezy absolutnie tolerowac karygodnego zwyczaju posiadania lub 
chocby przetrzymywania instrumentow muzycznych, muszkietow, a nawet 
psow i ptakow, ktore si^ hoduje, a nast^pnie sprzedaje osobom spoza zakonu, 
wywoluj^c duze zgorszenie u innych.

-► ARSI, Pol. 3, f. 57v.

155. Epistola Praepositi Generalis Francisci Retz ad P. Provincialem 
Poloniae, 28 XI 1733 - List generate zakonu Franciszka Retza 
do prowincjala polskiego, 28 XI1733

Cum e Provincia hac gravis quaerela semel iterumque perlata sit ad nos 
de quodam abusu, quo juvenes pro ecclesiarum musica conducti et Bursarum 
(ut ajunt beneficio aliti) a nostris metipsis ad aliena obsequia abstrahunt, id 
vero innotabile detrimentum Cultus Divini vergat. Praeter alia incommoda, 
quae indecens haec agendi ratio inducere notata est, pro muneris mei exigen- 
tia serio graviter inhibeo, ne quis quam privatorum simile facinus deinceps 
attendet seu ad aliorum Collegiorum seu externorum dominorum obsequia 
musicam ullum abducendo citra expressum consensum superioris localis, 
cuius interest alioquin certo daturus graves poenas ad exemplum aliorum. 
Curabit autem R. Vra ut huius prohibitions notitia ad omnes prima occa- 
ssioneproveniat [...].

Z prowincji tej dochodz^ do nas raz po raz skargi zwi^zane z pewnym 
naduzyciem: mlodziencow, utrzymywanych dla spiewu koscielnego i zywio- 
nych kosztem burs, obarcza siQ (jak mowiq) innymi zaj^ciami niz ich obo- 
wiqzki, co szkodzi kultowi Bozemu. Poniewaz ten niewlasciwy sposob post^- 
powania powoduje rozne szkody, czuj$ si^ w obowi^zku surowo zakazac 
korzystania z pomocy bursarzy w prywatnych potrzebach, nakladania na nich 
obowi^zkow w innych kolegiach, wysylania na wystQpy muzyczne do do- 
mow moznowladcow; jest to mozliwe tylko za wyraznym pozwoleniem 
miejscowych przelozonych, ktorzy s^ w tej sprawie kompetentni. [Lami^cy 
ten przepis] powinni bye surowo ukarani, by przestrzec innych przed podob- 
nymi naduzyciami. Niech Wasza Wielebnosc postara siQ, aby wiadomosc 
o tym zakazie zostala przekazana innym przy pierwszej sposobnosci.

-► ARSI, Pol. 3, f. 58 r-v.
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156. Kontrakt generalny kapelistdw Collegium i Kosciola SS. Apo- 
stolow Piotra i Pawla Societatis Jesu w Krakowie uczyniony 16 
dnia sierpnia 1733

Mi?dzy W. ks. Prefektem Bursy i Kapeli Collegium i Kosciola Krakow- 
skiego SS. Apostolow Piotra i Pawla Societatis Jesu, na ten czas [...] z jednej, 
z drugiej zas strony mi?dzy podpisanymi nizej Panami Kapelistami standi 
Kontrakt w ten sposob opisany: Iz ci wszyscy tak wspolnie jako i z osobna 
kazdy przyjmuj^ sluzb? w Kapeli pomienionego Collegium i kosciola So
cietatis Jesu na rok caly od dnia i miesi^ca wyrazonego przy kazdego pod- 
pisie zacz?ty z tymi obligacjami:

Pierwsza. Aby si? wszyscy w bojazni Bozej, trzezwo, cnotliwie i przy- 
kladnie sprawowali, naprzod na chwal? Bosk^ i zbawienie duszy swojej, 
a potem tez na pozytek swoj doczesny pracami swymi zastuguj^c.

Druga. Aby si? wszyscy wzajemnie mitosci^ obopoln^ chrzescijahsk^ ko- 
chali, powinnym si? honorem czcili, i zadnych mi?dzy sob^ klotni, niena- 
wisci i niezgod nie wszczynali.

Trzecia. Aby si? wszyscy czasow zwyczajnych modlili, do obiadu i wie- 
czerzy razem przychodzili. Lekcji duchownej z milczeniem shichaj^c, jed- 
nego czasu na spoczynek kladli i wstawali na powinnosci swoje.

Czwarta. Aby - zwlaszcza mlodsi - na katechizmach i kazaniach bywali 
i wszyscy, tak kontraktowi jako i niekontraktowi, raz przynajmniej na miesi^c 
spowiadali si? i komunikowali z dowodnym swiadectwem W. Ks. Prefektowi 
uczynionym.

Pi^ta. Aby wszyscy, ktorzy w bursie mieszkaj^ nie wychodzili bez opo- 
wiedzi Pana Seniora, oznajmuj^c, gdzie maj^ isc, zeby ich - kiedy potrzeba 
b?dzie - znalezc latwo bylo, i zeby zaden na miescie nie wazyl si? nocowac, 
ale po skonczonych funkcjach swoich wszyscy do domu wracac maj^.

Szosta. Aby wszyscy na powinnosci swoje naznaczeni, czyli od W. Ks. 
Prefekta, czyli tez od tego, kto by ich na miejscu i imieniem tego naznaczyl, 
bez wymowek i oci^gania si? razem stawali.

Siodma. Aby instrumentow sobie powierzonych, papierow takze choro- 
wych i sprz?tu domowego pilnie przestrzegali i odnawiali, i rezydencj? swoj^ 
przystojnie konserwowali w och?dostwie i dla honoru swego i dla czci przy- 
jemnej Bogu i ludziom.

6sma. Aby zleconych sobie uczniow pilnie czasow swoich dogl^dali, 
szczerze im i w milosci spokojnej, zeby lajaniem i biciem abo strofowaniem 
zbytecznym nie zahukali.
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Dziewi^ta. Aby w szczerosci i wiemosci chrzescijanskiej post?puj^c, sobie 
zadnego uszczerbku nie wazyli si? czynic, tak w okazjach na swoj^ stron? pota- 
jemnie opatrzonych, jako tez i w umknieniu za nie zaplaty nalezytej i powinnej.

Dziesi^ta. Aby na ochot? zaciqgnieni albo tez inszym sposobem mi?dzy 
ludzmi zostaj^cy strzegli si? pijanstwa, poswarkow, klotni i pojedynkow tak 
mi?dzy sob^jako i z kimkolwiek innym, co nie tylko im samym, ale calemu tu- 
tejszej Kapeli Zgromadzeniu, i na slawie dobrej, i na pozytkuj^cych interesach 
bardzo szkodliwo bywaj^, jako si? tak wiele razy juz z wielkq^ konfuzj^, boles- 
ci^ i uprzykrzeniem napatrzylo. Te pomienione kondycje pehii^cym Kape- 
listom obliguje si? takze W. Ks. Prefekt swiadczyc wszelk^ obserwancj^ honor 
powinny, przyzwoit^ mieszkaj^cym w bursie sustentacj^ i w umowionym 
salarium zupefri^ satysfakcj?. Jezeliby si? zas ktokolwiek wzwyz przelozonych 
punktach znalazl zwlaszcza dobrowolnie i uparcie exorbituj^cy i opisanych tu 
ustaw niezachowuj^cy, tedy mu to bez shisznej nagany i przyzwoitego karania 
uchodzic nie powinno. I tak ktokolwiek by przez swoje niedbalstwo albo insz^ 
przyczyn? instrument chorowy zepsowal albo zgubil, okazj? profituj^c^ albo 
plac? powinny utracil. Ucznia swojego nie wyuczyl. Szkod? jak^ w porz^dku 
domowym uczynil na powinnym sobie salarium patrzany b?dzie. Ktokolwiek 
czas na swojej czy chorosci czy gdzie indziej naznaczony nie b?dzie powin- 
nosci, szesc groszy za kazdym razem z powinnej sobie placy utraci. Na 
przyklad za pierwsz^ i drug^ msz? sw. opuszczon^ szesc groszy, za Summ^ 
szesc groszy. Za nieszpory szesc groszy. A ktorzy z bursy pewny wymiar piwa 
bieraj^, tego dnia go nie wezm^. Insi zas za insze sprzeciwiaj^ce si? tutecznym 
opisom defekta swoje, obmyslonej na ten czas karze podlegac b?d^.

Tenze kontrakt ze wszystkimi punktami swemi, takiego waloru miec chce- 
my, jakoby byl ksi?gami grodzkimi krakowskimi roborowany. Dlaczego kto
kolwiek by niedoshizywszy opisanego sobie czasu, nie dotrzymal kontraktu, 
tegoz wolno b?dzie jako wiarolomnego zbiega zlapac, prawem rekwirowac 
i s^downie karac. Co samo r?kami wlasnemi przy partikulamym kazdego 
z osobna konsensie nizej wyrazonym, podpisujemy. Dzialo si? w Krakowie 
Dnia 6 Sierpnia Roku Panskiego 1733.

Bibi. Jagiell., rkps 180, k. 80-80v.

1737

157. Memoriale Praepositi Provinciae Lituaniae Ladislai Dauksza, 
30 XI 1737 - Rozporz^dzenie prowincjala litewskiego Wlady- 
stawa Daukszy, 30 XI1737
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[Problemem zbyt dhigiego przetrzymywania uczniow w bursie zaj^l si? 
prowincja! Wladyslaw Dauksza, ktory 30 XI 1737 roku wyjasnial, ze mlo- 
dziency, ktorzy ucz^ si? muzyki i mieszkaj^ za darmo w bursie, nie powinni 
wbrew swej woli pracowac w kosciele ponad dziesi?c lat; po upiywie tego 
czasu musz^byc zwolnieni, chyba ze przyj?to do bursy chlopca maj^cego 
siedem lat, nie umiej^cego czytac i pisac. Taki chlopiec, jesli dobrze opanuje 
muzyk?, moze bye zatrzymany przy kosciele najwyzej dwanascie lat. Starsi 
wiekiem, ktorzy wyl^cznie ucz^ si? gry na instrumentach, maj^ obowi^zek 
shizyc w kosciele przez siedem lat],

■*" Bibi. Uniw. Wil., rkps F3-2388, f. 701, nr 12; L. Piechnik, Proby odnowy Akademii Wilenskiej, 
s. 44.

158. Informatio circa statum Bursae Collegii Cracoviensis Societa- 
tis Jesu, 1737 - Informacja o stanie bursy kolegium krakow- 
skiego, 1737

Imo. Omni studio ellaborandum est, ut distributio temporis observetur 
exactissime. Haec quia sufficienter observata fuit meo regimine, aliqualem 
inscriptorum expertus sum praefectum. Distributio autem temporis haec illis 
data fuit:

Hora quinta matutina excitabantur ex somno. Media 6ta convocabantur 
omnes sonitu campanae ad orationes matutinas. Adfinem 6tae horae audito 
pulsu minoris campanae templi punctualiter omnes descendebant ad templum 
apueris tempestiveferebantur instrumenta cum additamentis vulgo „kroiki". 
Post obsequium chori, liberum tempus ad mediam octavam. A media octava 
ad 8vam ipsam inscripti convocabantur sonitu campanae ad exercendum se 
w Marsach, Partytach, Owerturach etc. Ab 8va hora ad nonam docebant in
scripti a suis magistris. A 9na ad mediam 10 recoluntpraecepta magistrorum 
studentque illis recinendis. A media 10 ad 10 Litanias quas in crastinum sunt 
tractaturi in choro simul inscripti omnes privatim tractant. A decima hora ad 
Imam, prandium, liberum tempus. Imae mensae inscripti accinunt tubis, val- 
thornis. Finita mensa omnes recitant Litanias de Divina Providentia praeci- 
nente uno ex maturioribus musicis salariatis. A prima ad secundam inscripti 
exercent characterem tarn musicum quam scholasticum. A 2da ad 3 adeunt 
magistros et docentur. A 3tia ad 4tam liberum tempus. A 4ta ad 5tam saltibus 
student accinere. A 5ta ad 6tam assignato sibi memoriae exercitio student, et 
peanibus saecularibus honestis. A 6ta ad horam quietis nocturnae caena, 
hymnus quispiam pius in instrumentis canitur ita, ut in plateam sonus diriga- 
tur. Item aliquid ex canticis hilarioribus. Litaniae praecesque nocturnae di- 
cuntur, somnus.
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2do. Ut autem haec distributio temporis a musicis observetur optimum est 
serius a P. Praefecto Bursae et Socio suo magistro visitari Bursam, ab Usque 
examinari num temporis distributio observetur iuxta praescriptum. Congru- 
um autem est sic partiri tempus, ut Magister chori circa horam 8vam ma- 
tutinam, Pater vero Praefectus circa horam lOmam item matutinam. Deinde 
a prandiis Magister chori circa horam 2dam. Pater vero Praefectus circa ho
ram 5 tarn invisant Bursam. Preterea tarn P Praefectus quam Magister chori 
quoties eunt et redeunt ex civitate visitent Bursam breviter saltern, interro- 
gentque janitorem Bursae, an sint omnes in Bursa; sic enim et salariati non 
vagabunt per urbem et inscripti non otiabuntur domi, quinimo suo munere 
perfecte fungentur.

3tio. Dum salariati abeunt in urbem non permittantur amplius ultra duos 
horas morari, imo adituri dicant janitori, se eo (v.g. ad monasterium aliquod 
vel lapideam) ituros, ut facile queri, et inveni eos possint, si Ulis opus 
habebitur.

4to. Inscripti sine expressa facultate Senioris non prodeant ex Bursa 
ad civitatem, quibus designabit socios Bursae. Sic enim abusu cremati (cui 
e minorennibus etiam plurimi officiuntur) et a furtiva exportatione sive re
rum musicalium sive rerum vestiariae (quae saepius contingit) multi tem
perabunt.

5to. Cum abeunt ad occasiones semper illis designetur qui praeset Ulis in- 
vigiletque, ne se ingurgitent, vel sint molesti illis, a quibus conducti sunt, ci
bum potumque copiosum exigendo, sed sint contenti iis, quae sibi apponuntur 
gratis. Possent etiam aliquis designari fidelis, praesertim tempore strenae, 
ut advertat quantum pecuniae accipiant apud aliquem.

6to. Contingit saepius salariatis, ut se absentent a primo Sacro et aliis 
occassionibus, quare secretus assignandus est censor, qui singulorum notet 
absentias in ordine ad expungendum illis ex annuo salario. Ego salariatis pro 
qualibet devotione expungebam gr. 6. Inscriptis vero aliquod ferculum sub- 
trahebam.

7mo. Non detur facultas seniori ac etiam aliis salariatis pro placito suo 
castigandi pueros inscriptos, sed si quid mali egerint, significet P. Praefecto, 
ut ipse designet quot datums sit plagas senior reo. Per hanc enim licentiam 
ab aliis antecessoribus meis concessam multi inscripti aufugerunt ex Bursa 
non expirato inscriptionis tempore.

8vo. Magister chori dum tradit res musicas seu notas ad templum, nume- 
rat quot dat recipiatque sub isto numero; magnum enim damnum in amissis 
notis patitur chorus. Deinde si quas advertit nimium attritas, tempestive det 
ad describendum.
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9no. Qualibet septimana ex inscriptis aliquis designatur janitor, ad quern 
spectat invigilare portae et Bursae, ne in absentia bursistarum aliquid ex 
Bursa depereat. Huius muneris est post vespertinas preces occludere portam 
et clavem reddere seniori, eamque nonnisi immediate ante excitationem ab 
eodem repetere. Ad eundem pertinet attendere horologio, et significare ho- 
ram aliis in distributione temporis designatis occupationibus. Hie etiam non 
dormientes in Bursa deferat P. Praefecto Bursae.

lOmo. Summopere desiderat Bursa utprivilegia regia in favorem Bursae 
a 4 regibus data confirmentur a praesenti feliciter regnante idque cum addi- 
tione punctorum sequentium: Imum ut Dnus Malyszko non audeat inscrip- 
tiones puerorum facere in suum lucrum cum praejudicio Bursae. 2dum ut 
musici vagi nullibi servientes non habeant locum standi, qui saepissime con- 
currunt sub tempus bacchanaliorum cum magno damno Bursae nostrae. 
3tium ut usualistae sive catholici sive Judaei sine facultate et praemio Bursae 
nostrae facto, non audeant exercere artem suam per popinas. Reliquum ut 
uxorati musici templo S. Petri inservientes non aggraventur exactionibus civi- 
libus, quodpunctum videntur continere privilegia regia antiqua.

limo. Custos chori quolibet mense alium designetur ex inscriptis, illius- 
que erit officium, qualibet septimana scopis et alis mundare chorum instru- 
mentaque perpetuis temporibus choro ejfixa numerare.

12mo. In ojficium dispensatoris quodlibet mense alius ex inscriptis de- 
signatus cum magnam molestiam videtur ipsis creare, et nauseam sepius hoc 
manere, ac maxime grave impedimentum ad discendam musicam ajferre.

13tio. Congruum et utile censeo ut inscripti melius artem musicam cal- 
lentes, diebus festis et dominicis, finito Sacro secundo ludant in tubis vel val- 
thornis vel aliis instrumentis Obcugi vel Marsy ad devotionem 3tii Sacri. Sic 
enim et audaciorem animum et profectum non exiguum colligent.

14to. P. Praefectus Bursae invigilet Magistro chori, ut inscriptos pueros 
iuxta mentem Societatis, ac forte fundatorum doceat grammaticam, characte- 
rem, tempore primae mensae; sic enim vocalistae aptiores canendis concer- 
tibus evadent, et paternis inscriptorum votis satisfiet.

15to. Antiquapia consuetudo ut inscripti cum chartis testimoniis quolibet 
mense confiteantur, neglecta per aliquot tempus, ego illam renovavi, et ite- 
rum introduxi morem hunc, quern ut puto salutarem conservandum successo- 
ribus meis recommendo.

1. Nalezy dolozyc wszelkich staran, aby scisle przestrzegano rozkladu 
dnia. Poniewaz byl on dostateeznie zachowywany w czasie mojego urz^do- 
wania, jestem doswiadezonym prefektem. Plan dnia byl nastqnij^cy:
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O godz. 5 rano pobudka. - O godz. 5,30 wszyscy na gios dzwonka udajX 
siQ na poranne modlitwy. - Przed godz. 6 (na gios mniejszego dzwonka kos- 
cielnego) wszyscy id^ punktualnie do kosciota na msz^ sw., a chlopcy nios^ 
instrumenty z dodatkami. - Po obowi^zku chorowym, czas wolny do 7,30 
[sniadanie]. - Od godz. 7,30 do 8 inscripti gromadz^ siQ (na gios dzwonka) 
na cwiczenia w marszach, partitach, suitach i uwerturach. - Od godz. 8 do 9 
magistrzy ucz^ swoich zapisanych uczniow (inscripti). - Od 9 do 9,30 
cwiczenia wlasne wedhig wskazowek nauczycieli. - Od 9,30 do 10 cwiczy 
si^ litanie na dzien nast^pny. - Od godz. 10 do 13 obiad i czas wolny. Pod- 
czas pierwszego stohi inscripti graj^ na tr^bach i waltomiach. Po obiedzie 
wszyscy recytuj^ Litani^ o Opatrznosci Boskiej pod przewodnictwem 
starszego platnego bursarza (salariati). - Od godz. 13 do 14 inscripti cwiczy 
zapis muzyczny i pisanie (szkolne). - Od godz. 14 do 15 indywidualna nauka 
gry, prowadzona przez nauczycieli z grupy respektu (respectivi). - Od godz. 
15 do 16 czas wolny. - Od godz. 16 do 17 uczniowie cwiczy muzyk^ ta- 
neczn^. - Od godz. 17 do 18 cwiczenie pami^ci i wyglaszanie peanow (o tre£- 
ci przyzwoitej) na czesc osob swieckich. - Od godz. 18 do spania kolacja, ja- 
kis hymn pobozny grany na instrumentach i slyszany na placu oraz jakis 
wesoly kantyk. - W koncu odmawiaj^ litanie i modlitwy wieczome, sen.

2. W celu wiemego przestrzegania rozkladu dnia, nalezy go kontrolowac 
przez ks. prefekta bursy i jego socjusza, czyli magistra; najlepiej niech ma
gister odwiedzi rano okolo godz. 8 bursQ i sprawdzi, czy zachowuje si$ po- 
rz^dek; ks. prefekt - okolo godz. 10, po pohidniu magister okolo 14, a ks. 
prefekt okolo 17. Oprocz tego prefekt i magister zwizytuj^ krotko bursQ, 
ilekroc wracaj^ z miasta, i zapytaj^ furtiana, czy wszyscy s^ w bursie; [chodzi 
o to] aby salariati nie wal^sali siQ po miescie, a inscripti nie mamowali 
czasu.

3. Gdy platni, czyli kontraktowi, wychodz^ do miasta, nie powinni przy- 
bywac poza domem ponad dwie godziny; wychodz^c maj^ powiadomic 
furtiana, dok^d id$ (do jakiegos klasztoru lub kamienicy), aby w razie po- 
trzeby mozna ich bylo latwo znalezc.

4. Inscripti, czyli najmlodsi, nie powinni wychodzic z bursy do miasta bez 
wyraznego pozwolenia seniora; jesli wychodz^, senior wyznaczy im socjuszy 
sposrod kolegow. W ten sposob wielu uniknie naduzywania alkoholu (co 
i mlodym cz^sto siQ zdarza) i kradziezy instrumentow muzycznych lub 
odziezy (co przytrafia si^ jeszcze czQsciej).

5. Jesli kapela wychodzi „na okazje”, czyli z wyst^pami, powinno siQ 
zawsze wyznaczyc osobQ odpowiedzialnq, ktora b^dzie [muzykow] obser- 
wowac, aby si$ nie upijali i nie naprzykrzali zapraszaj^cym, domagaj^c si^ 



1737 127

wide jadla i napoju; niech zadowoleni z tego, co si$ im zyczliwie za- 
proponuje. Nalezy wyznaczyc kogos zaufanego, szczegolnie podczas kol^dy, 
kto b^dzie czuwal, aby oddali wszystko, co zarobili.

6. Bursarzom platnym zdarza siQ cz^sto, ze nie uczestnicz^ w pierwszej 
mszy sw. i innych nabozenstwach, dlatego nalezy wyznaczyc dyskretnego 
cenzora, ktory notowalby nieobecnosci w celu potr^cenia z rocznej wyplaty. 
Ja za kazd^ nieobecnosc na nabozenstwie potr^cam platnym po 6 groszy, 
zapisanym zas - jedno danie przy stole.

7. Zabrania si$ seniorowi i innym platnym upominac lub karac chlopcow 
zapisanych (wedhig swego upodobania); jesli ci uczyni^ cos zlego, nalezy 
poinformowac prefekta, aby zdecydowal, ile maj^ dostac plag. Z powodu po- 
zwolenia danego przez moich poprzednikow, wielu chlopcow ucieklo z bursy 
przed ukonczeniem okresu zapisu.

8. Magister choru powinien zawsze notowac przed przekazaniem rzeczy 
muzycznych (instrumentow) lub nut do kosciola, co wydal i otrzymal, gdyz 
chor ponosi wielkie straty, szczegolnie w nutach. Zniszczone nuty powinny 
bye natychmiast oddane do przepisania.

9. Codziennie nalezy wyznaczac furtiana z grona zapisanych, ktory bqdzie 
pilnowal wejseia i calej bursy, aby nic nie zgindo w czasie nieobecnosci 
bursarzy. Jego obowiqzkiem jest zamknqc drzwi bursy po nieszporach, oddac 
klucz seniorowi, a odebrac go nast^pnego dnia rano. Powinien tez sprawdzac 
zegar oraz dzwonek wyznaczaj^cy porz^dek dnia. Furtian poda prefektowi 
nazwiska bursarzy nieobecnych w nocy.

10. Najpilniejsz^ potrzeb^ bursy jest, aby przywileje, nadane jej przez 
czterech krolow, zostaly potwierdzone przez szcz^sliwie nam panuj^cego 
krola, z dodaniem nast^puj^cych punktow: 1) Niech pan Mafyszko nie wyko- 
rzystuje nadmiemie zapisanych chlopcow, bo to przynosi szkody bursie. 
2) Niech muzycy wal^saj^cy si? i nigdzie nie sluz^cy nie otrzymuj^ schro- 
nienia w bursie; dzieje siQ to szczegolnie podczas okresu kamawahi (Bac- 
chanaliorum) ze szkody dla naszej bursy. 3) Niech usualisci, czy to katolicy 
czy zydzi, nie uprawiaj^swojej sztuki po szynkach, bez pozwolenia i oplaty 
na rzecz naszej bursy. W koncu, niech zonaci muzycy, shiz^cy w kosciele sw. 
Piotra i Pawla, nie podlegaj^ prawom swieckim, zgodnie z dawnymi kro- 
lewskimi przywilejami naszej bursy.

11. Opiekun choru ma co miesi^c wyznaczyc ktoregos z zapisanych, aby 
zamidtl chor muzyezny i policzyl instrumenty chorowe.

12. Co miesi^c nalezy wyznaczyc jednego z zapisanych na stanowisko 
szafarza, gdyz sami niech^tnie podejmuj^ ten obowi^zek i cz^sto czuj^ wobec 
tego odraz^, co jest powazn^ przeszkod  ̂w uczeniu siQ muzyki.
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13. Jest rzecz^ pozyteczn^, aby zapisani zdolniejsi muzycy grab (na tr$- 
bach i waltomiach lub innych instrumentach) Obcugi lub Marsy, dla pogl^- 
bienia poboznosci, w niedziele i swi^ta po drugiej mszy sw. az do trzeciej. 
W ten sposob nabiorq. odwagi i zrobi^ postQpy w wykonywaniu utworow mu- 
zycznych.

14. Ks. prefekt bursy powinien dopilnowac, aby magister choru uczyl 
(podczas pierwszego stohi) zapisanych chlopcow gramatyki i kaligrafii, zgod- 
nie z duchem Towarzystwa i fundatorow. W ten sposob zdolniejsi wokalisci 
unikn^ spiewania koncertow i spelni siQ przyrzeczenia dane opiekunom 
zapisanych.

15. Wedhig dawnej tradycji inscripti maj^ chodzic do spowiedzi raz na 
miesi^c, maj^c przy sobie kartki. Zwyczaj ten - zaniedbany przez jakis czas - 
wprowadzilem ponownie i gor^co go zalecam swoim nast^pcom.

■*" Bibi. Jagiell., rkps 2431, k. lv-13 [8v-10].

1739

159. Memoriale relictum per Provincialem Ladislaum 2oltowski 
Collegio Posnaniensi, 27IX 1739 - Rozporzqdzenie prowincjala 
Wladystawa Zottowskiego wydane dla kolegium poznahskiego, 
27 IX1739

Chorum musicorum nullus adeat ex Scholasticis sive sub tempus primi 
Sacri, sive sub tempus alicuius devotionis.

Zaden scholastyk nie powinien chodzic na chor muzyczny ani podczas 
pierwszej mszy sw., ani w czasie innego nabozenstwa.

Bibi. Jagiell., rkps 5194, s. 100.

1742

160. Memoriale P. Josephi Sadowski, Praepositi Provinciae Litua- 
niae, 21 XI 1742 - Rozporzqdzenie prowincjala litewskiego J6- 
zefa Sadowskiego, 21 XI1742

Bursistae de loco ad locum migrantes non admittantur sine legitimo testi- 
monio suae manumissionis, ut jubet Memoriale post Congregationem Pro
vincialem 11 Jul. 1693, nec etiam in obsequio unius loci diutius, quam par 
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est, detineantur inviti. Videantur de hoc Ordinata in Memorialibus post Con- 
gregationem Provincialem 30 Aug. 1733 par. 14, et 30 8bris 1737par. 12. 
Hae ordinationes si servabuntur per omnia domicilia, et omnia domicilia 
tamquam cum condictamine nullos profugos suscipiant bursistas, verebuntur 
bursistae fugere et domicilia cessabunt conqueri, turn de fuga eorum, turn de 
accidente inde necessario penuria bursistarum.

Nie nalezy przyjmowac bursarzy w?druj4cych z jednego miejsca do in
nego, chyba ze przedstawi^ odpowiednie swiadectwo zwalniaj^ce z poprzed- 
niej shizby, jak nakazuje rozporz^dzenie wydane 11 lipca 1693 roku po Kon- 
gregacji Prowincji; nie powinno si? tez przetrzymywac ich dhizej niz po- 
trzeba, wbrew ich woli. W tej sprawie nalezy si? kierowac ustaleniami z roz- 
porz^dzeh po Kongregacji Prowincji z 30 sierpnia 1733 roku (par. 14) i z 30 
pazdziemika 1737 roku (par. 12). Jezeli powyzszych zarz^dzen b?dzie si? 
przestrzegac we wszystkich domach i b?d^ one solidame w nieprzyjmowaniu 
zbieglych bursarzy, wowczas nie b?d^ oni uciekac, a domy przestan^ skarzyc 
si? na ucieczki oraz na wynikaj^cy st^d czasami brak bursarzy.

-► ATJKr., rkps 553, s. 12.

1758

161. Kontrakt bursy krakowskiej z muzykiem, 1IV 1758

Nizej na podpisie wyrazony zeznaj? kart^ moj^ dobrowolnie Ks. Prae- 
fecto Musicae, iz ja maj^c pocz^tek na pozytywie i tr^bie, a chc^c si? dalej 
w muzyce wydoskonalic, zapisuj? si? do Bursy Collegium krakowskiego 
Societatis Jesu przy sw. Piotrze na lat 2, trzeci respektu. Z obligacj^, ze na 
tych instrumentach, na ktorych si? sam wyucz? i wydoskonal? w bursie, in- 
szych mnie do nauki oddanych, oduczyc powinien b?d? i w lat 3 we wszyt- 
kim statku terminowac. Ani przez namow? lub plochosc moj^ od ushigi 
Collegium oddalac si?. W czym jezelibym - strzez Boze - wykroczyl, wolno 
mi? b?dzie ks. prefektowi na ten czas b?d4cemu na kazdym miejscu odebrac 
i na tylez lat znowu zapisac. Ten zas zapis takiej wagi i waloru miec chc? i ja- 
ko by aktami grodzkiemi stwierdzony byl. Na co si? wlasn^ r?k^ podpisuj?.

Bibi. Jagiell., rkps 180, k. 13v.

Przfinisv — 9
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1769

162. Epistola P. Provincialis Michaeli Korycki ad Rectores Collegio- 
rum, 1 VIII 1769 - List prowincjala Michala Koryckiego do 
rektorow kolegiow, 1 VIII1769

Separati pro sociis Praesidi Musicorum et Congregationis non 
assignentur.

Nie nalezy wyznaczac osobnych socjuszy (pomocnikow) bursy muzycznej 
i Kongregacji Mariahskiej.

-► ATJKr., rkps 436, s. 73.

XVIII wiek

163. Consuetudines Alumnatus Vilnensis - Zwyczaje Alumnatu Pa- 
pieskiego w Wilnie, XVIII w.

In cantu Gregoriano omnes Alumni saeculares serio se exercere debent, 
ut suo tempore commode ecclesiis inservire possint.

Wszyscy alumni powinni przykiadac si? pilnie do cwiczenia spiewu 
gregorianskiego, aby w odpowiednim czasie mogli pozytecznie shizyc 
koscioiom.

Bibi. Nar., rkps BOZ 828, s. 11.



INDEKS RZECZOWY
(podajemy numery rozporzqdzen)

A. Przepisy zakonne dotyczqce burs muzycznych

1. Nazwa bursy:
Bursa ubogich, 11, 19, 20, 81, 107, 117
Bursa muzykow, 117, 133, 145

2. Podstawowe przepisy zakonne:
Konstytucje zakonu, 1, 2
Kongregacje generalne, 3,4, 5, 10, 29, 115

3. Rozporzqdzenia przelozonych zakonnych
Rozporzqdzenia generaid w:

Franciszek Borgiasz, 11
Ewerard Merkurian, 31
Klaudiusz Aquaviva, 40, 53-56, 58-61, 64-66, 68
Mutius Vitelleschi, 71, 77, 81, 95, 104
Wincenty Caraffa, 114
Karol de Noyelle, 127, 130
Tyrsus Gonzalez, 133
Franciszek Retz, 154, 155

Rozporzqdzenia sekretarza zakonu:
Hieronim Nadal, 8, 13

Rozporzqdzenia wizytatorow:
Mikolaj Lanoy, 34
Wawrzyniec Maggio, 38
Jan Argenti, 67, 78
Pompilius Lambertengo, 89
Fabrycy Banfi, 105, 109, 111, 112
Ignacy Diertins, 132, 133

Rozporzqdzenia asystentow generalnych:
Pawel Hoffaeus, 52

Rozporzqdzenia prowincjalow:
Wawrzyniec Maggio, 19-22, 24-27
Pawel Campano, 39,43,44,46
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Hieronim Dandini, 57
Szymon Niklewicz, 69, 70, 72
Jan Argenti, 78
Michal Ortiz, 82, 84
Jerzy Tyszkiewicz, 83
Henryk Pichert, 85, 86
Jan Jamiolkowski, 87, 88
Marcin Hincza, 90, 93, 99
Mikolaj L^czycki, 91
Wawrzyniec Bartilius, 92
Jakub Lachowski, 101
Przemystaw Rudnicki, 103
Fabrycy Banfi, 109
Jan Gruzewski, 110
Tomasz Smaga, 113
Stanislaw Jerzykowicz, 117
Jan Rywocki, 118
Wojciech Cieciszewski, 121
Andrzej Wollowicz, 123
Michal Mazowiecki, 124-126
Jan Berent, 128, 129
Jan Hermanni, 131, 133
Pawel Boehen, 134
Franciszek Kucewicz, 136, 137
Tobiasz Jaslowski, 138, 139
Tobiasz Arent, 140, 141
Jan Bielski, 142
Maciej Mihmski, 143
Adrian Miaskowski, 144
Aleksander Sawicki, 148-150
Wojciech Bohuszewicz, 151, 152
Marcin Dziewanowski, 153
Wladyslaw Dauksza, 157
Wtadystaw Zoltowski, 159
Jozef Sadowski, 160
Michal Korycki, 162

Rozporz^dzenia kongregaeji prowincjalnych:
Prowincja rzymska, 16
Prowincja Longobardii, 17
Prowincja Austrii, 18
Prowincja Akwitanii, 28
Prowincja Polski, 32, 33,49, 62
Prowincja Francji, 35
Prowincja Litwy, 63, 80, 102, 119, 142
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Rozporzqdzenia rektorow i superiorow:
Piotr Fabricius, 41
Fryderyk Bartsch, 42
Piotr Skarga, 45
Garcias Alabiano, 50
Rafal Taczanowski, 138

4. Statuty uczelni rzymskich:
Seminarium Rzymskie, 9
Kolegium Niemieckie, 12, 23, 30,48
Kolegium Angielskie, 36

5. Ustawy szkolne:
Kolegium w Pradze, 6, 7
Kolegium we Wiedniu, 13, 34
Kolegium w Dylindze, 14
Kolegium w Grazu, 34
Ratio studiorum, 48, 49

6. Adresaci rozporzqdzen i sprawozdan (osoby):
Krzysztof Strobel, 11
Ewerard Merkurian, 34
Klaudiusz Aquaviva, 39,41-47, 50, 62
Ludwik Maselli, 53
Jan Argenti, 68

Adresaci rozporzqdzen (kolegia):
Braniewo, 11, 15, 21, 22, 25, 26, 39,42, 116
Pultusk, 19, 20, 27
Wilno, 24, 37, 51,67,69-72, 82, 84, 87-89,91,92,96,97,101,102,105,110, 

118, 121, 123-126, 128, 129, 134, 136, 140, 141, 143, 150-152
Poznan, 38, 57, 78, 83, 85, 86, 99, 103, 109, 113, 117, 144, 153, 159
Warszawa, 77
Sandomierz, 100, 131
Krakow, 114
Gdansk, 139

B. Administracja burs

1. Powstanie burs w XVI w.:
Braniewo, 11,42
Pultusk, 19, 20,41
Wilno, 32, 37, 39, 50,51

2. Przelozeni burs (jezuici):
Prefekci burs, 13,34, 39, 57,59, 78,79, 86,93, 122, 124,125,133,134, 138, 

141, 143, 145-148, 156, 158, 161
Magistrzy, 27,49, 62, 86, 101, 104, 121, 138, 141, 144, 145, 152, 158
Pomocnicy prefektow burs, 82, 145, 158, 161
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3. Swieccy zwierzchnicy w bursach:
Seniorzy, 37, 39, 126, 146, 156, 158
Opiekuni (astantes), 19, 20
Furtiani, 144, 158

4. Kontrolowanie bursy, 145, 158

C. Bursarze

1. Kontrakty z bursarzami:
Zasady ogolne, 143, 146, 150, 156, 158
Przyklady kontraktow, 107, 122, 146, 147, 156, 161

2. Przyjmowanie do bursy, 39, 79, 90, 93, 122, 126, 132, 133, 157, 160
3. Okres pobytu w bursie, 90, 122, 150, 157, 158, 161, 168
4. Rodzaje bursarzy:

Inscripti (uczniowie zapisani), 158
Respectivi (muzycy odrabiaj^cy wyksztaicenie), 158, 161
Salariati (muzycy platni, kontraktowi), 158

5. Wiek bursarzy, 109, 157
6. Hose bursarzy, 107, 126

D. Dyscyplina

1. Regufy post^powania, 20,41, 79, 122
2. Porz^dek w bursie, 20, 103, 126, 145, 156, 158
3. Porz^dek dnia, 156, 158
4. Praktyki religijne, 20, 145, 146, 156
5. Klauzura, 103, 126
6. Uchybienia i wyst^pki, 20, 39, 145, 146, 156, 158
7. Kary, 120, 146, 148, 156, 158
8. Usuwanie z bursy, 79, 137
9. Ucieczki bursarzy, 90, 93, 132, 133, 158, 160

E. Program nauczania

1. Ogolne wyksztalcenie w szkole, 42, 79, 122, 126, 145, 150, 157, 158
2. Nauka muzyki, 63, 87, 108, 122, 156, 158, 161
3. Nauka spiewu, 63, 108, 141, 158
4. Zakaz obarczania bursarzy innymi zajqciami, 155

F. DzialalnoSd burs

1. Nabozenstwa koscielne:
Zwyczaje prowineji, 73-76, 80
Rok liturgiczny, 74-76, 100, 135, 147
Msze Sw. i nieszpory, 139, 145, 158
Roraty, 38, 73, 94
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Boze Narodzenie, 74, 100, 116
Kamawat, 72, 73, 151, 158
Nabozenstwo czeterdziestogodzinne, 73
Wielki Post, 74, 75
Wielkanoc, 74, 116
Boze Cialo, 15, 74, 92
Kol<?da, 146, 158
Muzyka z wiezy koscielnej, 146

2. Uroczystosci sodalicyjne:
Ogolnie, 67, 127, 130
Ittukszta, 135
Poznan, 38
Wilno, 147

3. Uroczystosci szkolne:
Pocz^tek semestru, 38
Uroczyste ceremonie (dysputy), 109, 111, 112, 140, 149, 151
Rozdawanie nagrod, 8
Promocje, 60, 105
Uroczystosc sw. Katarzyny, 127, 128
Uroczystosc sw. Tomasza, 151, 153
Uroczystosc sw. Michala, 67
Teatr szkolny, 68, 84, 111, 127, 149

4. Wyst^py poza wlasnym osrodkiem:
Wyst^py w kosciolach, 71, 82, 89, 92, 97, 158
Uroczystosci swieckie, 150, 158
Wyst^py na dworach szlacheckich, 85
WystQpy w willach jezuickich, 133

G. Finanse burs

1. Fundacje i uposazenie, 37, 39, 59, 81, 83,96, 102, 109, 124, 129
2. Uposazenie przez kolegium, 83, 107, 117
3. Jahnuzny, 39, 58, 63, 65, 79, 117, 145
4. Oplaty za wystqpy:

w kosciele jezuickim, 94, 107, 156
w szkolach jezuickich, 84, 140, 151
dla Kongregacji Mariahskiej, 84, 127, 130, 147
u swieckich, 85, 140

5. KsiQgi rachunkowe, 91, 109, 118, 125, 129, 131, 134, 143
6. Ubranie i wyzywienie bursarzy, 79, 93, 122, 124, 125
7. Przywileje krolewskie, 158

H. Wykaz burs

Braniewo, 11,21,25, 116
Dyneburg, 65



136 Indeks rzeczowy

Gdansk, 139
IHukszta, 135
Jaroslaw, 122
Krakow (sw. Barbary), 43-47, 53, 94, 114
Krakow (sw. Piotra), 131, 146, 156, 158, 161
Lublin, 59
Polock, 107
Poznan, 38, 57, 78, 79, 83, 85, 86, 99, 103, 109, 113, 153, 159
Pultusk, 19, 20, 27,41
Sandomierz, 100
Warszawa 76, 77
Wilno (Akademia), 37, 50, 51, 67, 69, 70, 82, 84, 87, 89, 91, 92, 96,97, 101, 

105, 118, 121, 123-126, 128, 129, 134, 136, 140, 141, 143, 150, 152
Wilno (sw. Kazimierza), 82, 92, 102
Wilno (Alumnat), 71, 82, 88, 92, 163

Muzyka

1. Racje na rzecz muzyki, 44,47, 62, 63
2. Chor muzyczny, 13, 34, 74, 86, 110, 116, 135, 139, 144, 145, 158, 159
3. Instrumenty muzyczne:

Instrumenty d^te ogolnie, 61
Instrumenty strunowe ogolnie, 26, 61, 64
B^bny, 73, 98, 116, 127, 128, 130, 152
Flety, 13,34
Liry, 64, 142
Organy, 13, 26, 34, 43, 44, 53, 55, 56, 61, 67, 69, 70, 77, 95, 99, 100, 110, 

119, 145, 152
Piszczalki, 142
Pozytyw, 77, 122, 161
Regal, 56, 77
Skrzypce, 142
Tr^by, 13, 34, 60, 98, 116, 127, 128, 130, 152, 158, 161
Waltomie, 158

4. Utwory muzyczne:
Repertuar ogolnie, 145
Hymny,31,74,75, 158
Kantyki, 31, 158
Koncerty, 145, 158
Marsze, 158
Motety, 13,31,67, 74, 75
Obcugi, 158
Partity, 158
Sonaty, 145
Suity, 158
Tahce, 158
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5. Nauczanie muzyki w szkolach, 135
6. Druki i r^kopisy nut, 26, 31, 156, 158
7. Podrqcznik Ars musica Z. Lauxmina, 120

Spiew

Wg Ratio studiorum, 48, 49
1. Nauczyciel spiewu, 7, 17, 34

Kantor, 8, 13, 19, 20, 27, 38, 44,46, 57, 74, 77, 94, 107, 108, 114
2. Nauka spiewu:

Czas nauczania, 12, 21
Repertuar piesni, 13, 21, 38, 74, 75, 94

3. Czas i miejsce spiewu:
Rok liturgiczny, 74-76, 100, 135
W kosciele, 9, 11
W szkole, 19,21,27, 65,74, 75, 101, 119, 121, 123, 136
W bursie, 158
W konwikcie szlacheckim, 25
W seminarium duchownym, 15, 22, 26, 100
W Alumnacie Papieskim, 88, 163

4. Rodzaje spiewu:
Ogolna charakterystyka, 31
Fauxbourdon, 13, 16
Figuralny (wieloglosowy), 13, 14, 16-18, 29, 34, 58, 72, 76, 100
Gregorianski, 4, 13, 17, 34, 163
Jednoglosowy, 29
Piesni ludowe (ojczyste), 24

5. Stosunek synodow, biskupow i kapitul do burs:
Konstytucje Hozjanskie dla Seminarium, 15
Synod Gnieznienski z 1643 r., 108
Synod Przemyski z 1636 r., 98
Bp Andrzej Gembicki, 106
Kapitula wilenska, 37, 50, 51, 96, 97

Stosunek jezuitdw do Spiewu i muzyki

1. Zakaz uczenia siQ jezuitow spiewu i muzyki, 66
2. Zakaz spiewania, 1, 3-5, 10, 17,40, 58, 67
3. Zakaz grania na instrumentach, 13, 52, 66, 67, 95, 104, 119, 142
4. Zakaz udziahi kapeli w dysputach i promocjach akademickich, 60, 105, 112
5. Zakaz nauczania muzyki, 18, 63, 65
6. Zakaz kierowania kapel^, 11, 23, 34, 49
7. Zakaz udziahi w chorze, 14, 34,40,49, 80, 119
8. Zakaz przetrzymywania instrumentow w domu zakonnym, 2, 142, 154





The Rules Governing 
the Jesuit Music Seminaries

Summary

The history of music in the Society of Jesus depicts a broad spectrum of 
change relating to the subject of teaching chant and music. During the early 
years of the Congregation, music, including the use of the organ, was prohi
bited. These restrictions were revoked in the 17 th century. After the lifting of 
this ban the Polish Jesuit Brothers were now frequently the organists in the 
churches. From the formation of the Society through to the time of the Jesuit 
Suppression (1773) chant was the only course taught exclusively by lay tea
chers at the Jesuit public school. This lay instructor was usually a member of 
a Jesuit music seminary. The Jesuits were the instructors for all other courses.

In Poland the Jesuit music seminaries were lacking in any set of Rules and 
Regulations. An exception to this was a Compilation of Directives for the 
Prefect of the Boarding Schools for the Poor (1621). On closer examination 
within the Constitutions of the Society of Jesus, the Decrees of the General 
Congregations, the Superior General, some Provincials (especially the Polish 
province) one can gain certain insight into some form of an administrative 
directive.

This book is a collection of rules on the subject of teaching chant in the 
Jesuit public schools and the place and importance music held in and among 
the Jesuit churches, public schools and locations outside the Jesuit church 
(other churches, private parties).

It is a chronicle expanding on the following topics: the methods of tea
ching and the observation analysis of chant and the guidelines for the 
formation, development, organization and activities of the boy’s boarding 
schools (later to be transferred to the Jesuit music seminaries).

1. St. Ignatius stipulated in the Constitutions of the Society of Jesus the 
disposition and obligations of the Society. Statements are quoted that define 
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in general the negative stance the Society positioned itself against the choir. 
These broad and flexible policies were the basis brought up for discussion 
during the First General Congregation in 1558. Subsequent meetings relating 
to the same topic took place in other provinces prior to the Jesuits entering 
Poland (1564).

2. The Jesuits arrived in Braniewo, Poland in 1564. Soon after their 
settling a ruling directed by the Superior General and having conferred with 
the Provincials were still opposed to the use of music and chant in schools 
and churches. Meanwhile, in Poland, many requests were being directed for 
the need to incorporate music with Polish customs in the Jesuit churches. 
Reference to chants and music in Poland appear in documents soon after the 
opening of the schools in Braniewo, Pultusk, Wilno, and Poznan. The First 
Congregation of the Polish Province in 1576 addressed this issue, also.

Within the Regulations can be extracted an initial reference to the concept 
for the foundation of the Boarding Schools for the Poor. In addition to the 
boy’s daily studies at the public school it was stipulated in their contract they 
each had to be engaged in chanting or the playing of a musical instrument 
in the Jesuit church.

3. The Ratio Studiorum published in 1599 brought closure to the years of 
debate in matters relating to the legislative governance of the Jesuit schools. 
It is noteworthy to bring attention to the different positions held in 1587 by 
the Polish committee working on the project of education reform. The Ratio 
Studiorum cited no mention of either music or chant. Music and chant were 
to be practiced only after the mandated course of study of the regular school. 
Since they occurred outside the required curriculum they were less scruti
nized and less stringently observed compared with those classes of the normal 
regularly scheduled ones. The Superior General had given approval for the 
Society to take over some of the parish churches. This ruling was the major 
criterion for the integration of chant and music within the liturgy. The Jesuits 
retained and paid persons who sang in these newly acquired churches. The 
foundations provided the means and revenues necessary to construct and 
increase in number the boarding schools for impoverished boys who would 
learn eventually chant and music.

4. The expansion and growth of the Jesuit boarding schools throughout 
Poland and Lithuania took place in the early 17th century. Between 1609 and 
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1611 the Administration of the Society granted its sanction to those boarding 
schools already in existence. These institutions were already teaching chant 
and music. The structure and choice in location was in compliance with the 
needs of the Polish Jesuits. A key defense essential in critically acclaiming 
a positive support of approval was issued in direct response to the parishio
ners in Poland who observed the need, value and place of music in their 
churches. The boarding school was a facility where musicians were trained. 
It would be these schools that would provide the churches with the musicians 
necessary for the liturgy and other church related functions.

The first twenty years of the 17th century saw musicians and non-musi- 
cians living in the boarding schools. Most students were musicians. This was 
a period when the reputation of the music seminary slowly gained notoriety 
and recognition. The earliest set of policy rules on record relating to the 
boarding school dates back to 1621. The earliest policies and guidelines for 
the school’s administrators and their accountability are on record in 1634 and 
1643. It was during this time that any bans restricting the use of organ playing 
and musical instruments were lifted. There lacks any certitude as to whether 
this included the use of stringed instruments. The Superiors were adamant 
about the treatment, care and handling of the instruments.

The teaching of chant was affirmed and integrated within the daily sche
dule of the public school. Criticism was on the rise due to the thoughts of 
those who believed the role of music had become excessive within school 
ceremonies and church functions. The musicians also participated in musical 
activities in churches outside their parish. It was not uncommon for them to 
perform at a noble’s private party. In 1633 a rule became effective making it 
very difficult for the musician to sever ties from the boarding school prior to 
the completion of the student’s contract. In 1655 Stanislaw Jerzykowski, the 
Society’s Provincial in Poland renamed the boarding schools for poor boys 
to that of House of Musicians or Music Seminaries.

5. From mid 17th century until mid 18th century the Society merely refined 
the rules on the subject of the position music occupied within the churches 
and schools. These Regulations defined the relationship that existed among 
the music seminaries, public schools and Marian Congregation. Attention is 
directed to those activities in which the musician engaged outside his own 
church. The Provincials attempted to downplay the affect music had on the 
normal school life. They banned the use of loud music during Church and 
school ceremonies. This period witnessed many musicians evading one 
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boarding school and gaining acceptance into another due to easier entrance 
requirements. The provincials set rules stating the non-permission of accep
tance to a Jesuit boarding school to those musicians who had quit another 
Jesuit boarding school.

Within the volumes are exhibited four types of Contracts used by the Pre
fect. The Contract was the agreement to the terms described between the 
Prefect of the boarding school and the parents and student seeking appli
cation. The earliest Contract on record is one from Jaroslaw in 1669. Three 
others include those used in Krakow during the 18lh century.

The introduction” to Ars et Praxis Musica authored by Zygmunt Laux- 
min in 1667 is quoted. This book cites some of the problems associated with 
the teaching of chant. I also replicated a section from the Pedagogic Manual 
of Stefan Sczaniecki, SJfrom the Year 1715.

The compilation and categorizing of the Rules were organized in chro
nological sequence. The collection is not one composed by importance or 
affect nor those opinions expressed by the Jesuit Superiors. Chronologically 
sequencing permits the reader to methodically observe the evolution and 
transformation on all issues related to the instruction and development of 
chant and music from the foundation of the Society of Jesus, its full imple
mentation in the Jesuit music seminaries through to the demise of the Jesuit 
seminaries.

The quotation of the Rules predominantly written in Latin is cited from its 
original language and text. The Polish translation parallels and adheres 
strictly to the Latin vernacular

This Collection of Rules provides a database of information gathered rela
ting to the foundation, structure and endeavors of the Jesuit music seminaries 
essential as a research engine by the author of this book.
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