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 GA I KAPITUŁA WARMIŃSKA
BISKUP JAN STEFAN WYDZ
W DRUGIEJ POŁOWIE XVII WIEKU
Kapitułe katedralna na Warmii załoz ył w 1260 roku biskup Anzelm, zaś biskup
Henryk Fleming w 1288 r. osadził ja we Fromborku. Oznacza ona zespół
duchownych rezydujacych przy katedrze i stanowiacych grono doradców oraz
pomocników biskupa w zarzadzaniu diecezja. Członkowie kapituły katedralnej
zwani byli kanonikami fromborskimi lub warmińskimi. Na Warmii istniała jeszcze
jedna rezydencja kanoników — kolegiata w Dobrym Mieście. Kanonicy dobromiejscy równiez zwani byli warmińskimi.
W latach 1674–1679, kiedy biskupem warmińskim był Jan Stefan Wydz ga
a królem Rzeczypospolitej Jan III Sobieski1, jednym z sześciu rezydencjalnych
kanoników dobromiejskich był Jan Zachariasz Szolc. Jemu właśnie (oprócz samego
biskupa Wydz gi) beda poświecone w duz ej cześci niniejsze rozwaz ania. Zagadnienie funkcjonowania kapituły warmińskiej i jej stosunków z biskupem Wydz ga
w drugiej połowie XVII wieku podjełam z uwagi na szeroka baze źródłowa, jaka
stanowia zachowane w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie listy
biskupa do J.Z. Szolca, poszczególnych kanoników i Wielkiej Kapituły (około 250
pisanych w jezyku staropolskim). Na podstawie zachowanej korespondencji dokonałam tez próby charakterystyki biskupa warmińskiego jako dostojnika kościelnego, prezesa ziem pruskich i jako osoby prywatnej2.
Nie zachowała sie jednak cała korespondencja Wydz gi z lat 1674–1679.
Najwiecej listów pochodzi z 1678 r., potem z 1679 r., a najmniej z 1677 r.
(zaledwie kilka). Listy biskupa J.S. Wydz gi w AAWO sa zebrane w trzech tomach
pod sygnaturami: Aa 1, Aa 2, Aa 3. Ponadto jego listy do Wielkiej Kapituły moz na
znaleźć w tomie pod sygnatura Ab 19. Korespondencja kanoników warmińskich do
bpa Wydz gi nie została w AAWO oddzielnie skompletowana i trzeba jej szukać
pod róz nymi sygnaturami. Wielka niedogodnościa podczas pracy w archiwum było
niedokładne uporzadkowanie listów. I chociaz w danym tomie zebrano raczej listy
Wydz gi do jednej lub dwóch osób, to całkowicie nie przestrzegano ich chronologii.
1
Daty graniczne pracy sa wynikiem kontynuacji zagadnienia, które rozpoczał artykuł „Biskup
warmiński Jan Stefan Wydz ga jako maz stanu i kanclerz Rzeczypospolitej”, Rocznik Elblaski 16:1998,
s. 29–46.
2
I. L e w a n d o w s k a, Biskupa warmińskiego Jana Stefana Wydz gi portret własny, Zeszyty
Naukowe Wyz szej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, nr 13, Prace historyczne, z. II, Olsztyn 1998,
s. 52–68; Jan Stefan Wydz ga — dostojnik kościelny i prezes Ziem Pruskich, SW 36(1999) s. 141–154.
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W ciagu wieków kapituła warmińska odgrywała wybitna role w z yciu diecezji,
do czego przyczyniła sie jej niezalez ność materialna i niemal wyłaczne prawo
dobierania kanoników do swego grona. W biskupstwie warmińskim, odmiennie od
pozostałych biskupstw w Rzeczypospolitej, biskupem mógł zostać tylko członek
kapituły. Był on jej reprezentantem i do XIV wieku mógł swobodnie obsadzać
kanonie. Jednakz e wraz ze wzrostem znaczenia i roli papiez a ustalono, z e biskup
obsadza te kanonie, które zawakowały w miesiacach parzystych, papiez zaś
w miesiacach nieparzystych3.
Kapituła warmińska, jak z adna inna w Polsce, przestrzegała skrupulatnie
obowiazku rezydencji kanoników przy katedrze — przynajmniej przez 9 miesiecy
w roku. Kanonicy musieli codziennie gromadzić sie w chórze i śpiewać, tzw.
godziny kapłańskie, a takz e uczestniczyć w codziennej mszy św. Ich obowiazkiem
było ustepować biskupowi pierwszego miejsca w chórze, na procesjach i synodach
diecezjalnych. Nad fotelem biskupa w kościele powinien być wzniesiony baldachim, a dwóch lub trzech kanoników powinno mu asystować przy kaz dej mszy
św. Ponadto kaz dy z członków kapituły zobowiazany był w ciagu najwyz ej
2 miesiecy od chwili objecia kanonii złoz yć w obecności biskupa i kapituły
wyznanie wiary4.
Oprócz niezalez ności materialnej, kapituła posiadała wspomniane juz prawo
obsadzania kanonii i godności prałackich wspólnie z biskupem. Nadał je w 1260 r.
biskup Anzelm, przy czym, jak to sie stało zwyczajem, biskup miał jeden głos na
równi z kaz dym kanonikiem, co uniemoz liwiało mu samodzielne obsadzenie
jakiejkolwiek kanonii. Biskup jednak potrafił ściśle współpracować z kapituła.
Dlatego tez prowadził bardzo umiejetna polityke obsadzania kanonii. Nie narzucał
kandydatów, lecz tak starał sie pokierować wyborem, by kanonikiem został jego
protegowany5. Ponadto miała ona niezalez ne prawo mianowania urzedników
cywilnych w swoich majatkach i obsadzania wakujacych parafii oraz stanowisk
kościelnych. Biskup Fleming nadał kapitule takz e przywilej własnego sadownictwa
cywilnego i karnego.
W nastepnych latach kapituła coraz bardziej rozszerzała swe prawa i przywileje. Kanonicy mieli na przykład prawo do posiadania prebendy, czyli funduszu
przeznaczonego na swoje utrzymanie. Na utrzymanie kanoników katedralnych
biskupi warmińscy wydzielili z terenu Warmii 3 komory: Frombork, Olsztyn
i Pieniez no. Ziemie nalez ace do tych komór stały sie wyłaczna własnościa kapituły,
niezalez na od biskupa. Tak wiec w ramach Warmii 2/3 ziemi nalez ało do biskupa,
a 1/3 stanowiła majatek kapituły. Kanonicy zatrzymywali dla siebie takz e dochody
za pełnienie obowiazków.
Kapituła miała prawo odbywania posiedzeń, na których załatwiano wszelkiego
rodzaju sprawy zwiazane z diecezja i jej zarzadzaniem. Decyzje zapadały wiekszościa głosów. Kapituła miała prawo ustanawiać przepisy, które obowiazywały
3

H. W y c z a w s k i, Wprowadzenie do studiów w archiwach kościelnych, Warszawa 1956, s. 35.
Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznemi jej
dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób wydana przez
X. Michała Nowodworskiego, Warszawa – Płock 1878–1913, t. 9, s. 521–525.
5
 ycie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660–1703, Olsztyn
S. A c h r e m c z y k, Z
1991, s. 119.
4
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wszystkich członków. Mogła ponadto nie pytać o zgode biskupa, jez eli te statuty
jego nie dotyczyły. Była wiec równie waz nym zwierzchnikiem diecezji warmińskiej jak biskup. Miała nawet prawo upominania biskupa, jez eli nie przestrzegał
swych obowiazków. Prawem Wielkiej Kapituły Warmińskiej było takz e zwoływanie rady. Biskup był zobowiazany zasiegać opinii kapituły zebranej na radzie we
wszystkich sprawach waz nych i trudnych, w zarzadzaniu procesji publicznych,
przed zwołaniem i ogłoszeniem synodu diecezjalnego, a takz e w kryminalnych
sprawach duchowieństwa6.
Kaz dy biskup, obejmujac biskupstwo, musiał zaprzysiac articuli iurati. Były to
tzw. kapitulacje wyborcze, czyli artykuły uchwalone i zaprzysiez one przez kanoników kapituły katedralnej. Biskupi warmińscy musieli je zatwierdzić i przed
objeciem władzy zobowiazać sie pod przysiega do ich zachowywania przez cały
czas swoich rzadów. Przyczyna powstania kapitulacji było umiejscowienie kapituły
w Prusach, które rzadziły sie odrebnymi od reszty Rzeczypospolitej prawami. Były
one forma ochrony kapituły przed narzuceniem jej przez króla kandydata na
biskupa, a takz e przed jakakolwiek ingerencja w ich prawa i przywileje. Artykuły
zaprzysiez one moz na sprowadzić do trzech grup postulatów:
a) ochrony całości terytorium biskupstwa: bez zgody kapituły nie moze biskup
alienować nieruchomości, a takze cenniejszych przedmiotów ruchomych (np.
klejnotów), które nie sa jego prywatna własnościa, winien strzec granic, samowolnie nie wypowiadać wojny ani tez zawierać pokoju;
b) poprawnego stosunku biskupa do kapituły: biskup bedzie strzegł przywilejów
Kościoła warmińskiego; do kanoników odnosił sie nie z tyrańska pycha, ale
z miłościa braterska, zachowywał umiarkowanie w stosowaniu kar nawet wobec
winnych; na posiedzenia kapituły przysługiwać mu bedzie pierwszy, ale tylko jeden
głos; nie powinien nikogo ograniczać w wolności głosowania; na utrzymanie
katedry wyasygnuje dwie trzecie potrzebnej sumy, ponadto uiści określonakwote na
utrzymanie kaznodziei katedralnego; bez zgody kapituły nie zrezygnuje z biskupstwa na rzecz innej osoby ani tez nie przyjmie koadiutora z prawem nastepstwa;
ilekroć bedzie wyjezdzał poza granice Prus, tyle razy z grona kapituły i za jej zgoda
ustanowi na zamku lidzbarskim administratora biskupstwa;
c) zarzadu domena biskupia: kluczowe stanowiska, a wiec ekonoma, kanclerza,
wójta krajowego, burgrabiów, obsadzać bedzie tylko prawdziwymi obywatelami
pruskimi...; bez zgody kapituły nie bedzie nakładał na poddanych swej domeny
podatków czy kontrybucji7.
Kapituła warmińska składała sie z 16 kanoników, a 4 spośród nich posiadało
godności prałackie. Tytuł ten dawał szczególne uprawnienia. Prałaci bowiem mogli
pełnić funkcje proboszcza, dziekana, kustosza i kantora. Proboszcz (prepozyt) był
gospodarzem, nauczycielem duchowym i bezpośrednim rzadca swojej parafii.
Musiał być wzorem nienagannego z ycia, by mógł dbać o moralność parafian i ich
oświecenie religijne. Był podległy biskupowi i mógł być przez niego odwołany8.
6

Encyklopedia kościelna, jw., s. 525–536.
A. S z o r c, Dominium warmińskie 1243–1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju
Warmii, Olsztyn 1990, s. 50; por. takz e: J. O b ł a k, Kapitulacje wyborcze biskupów warmińskich,
SW 12(1970), s. 5–28; G. L a b u d a, Historia Pomorza, t. 2: do roku 1815, cz. 2: Pomorze Wschodnie
w latach 1657–1815, Poznań 1984, s. 207–209.
8
Encyklopedia powszechna Orgelbranda, Warszawa 1859–1868, t. 21, s. 567–570.
7
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Duchowny piastujacy te funkcje był ponadto kierownikiem kapituły, prowadził jej
sprawy publiczne, przyjmował nowych członków i przewodniczył posiedzeniom9.
Przez 25 lat (1652–1677) prepozytem katedralnym na Warmii był Tomasz
Ujejski Rupniew. Pochodził z rodziny szlacheckiej, studiował teologie w Rzymie.
Po przyjeciu świeceń kapłańskich (1647) został sekretarzem wielkim w kancelarii
króla Władysława IV, a nastepnie kanonikiem płockim, kustoszem gnieźnieńskim,
proboszczem warszawskim i opatem benedyktynów w Płocku. Potem pełnił funkcje
sekretarza króla Jana Kazimierza, a w 1650 r. otrzymał kanonie warmińska. Był
bliskim współpracownikiem i doradca biskupa warmińskiego Władysława Leszczyńskiego. Otrzymawszy od papiez a Aleksandra VII biskupstwo kijowskie w 1655
r., zarzadzał nim krótko, gdyz z powodu zajecia diecezji przez Rosje powrócił na
Warmie. Tytuł biskupa kijowskiego zachował jednak do śmierci.
W okresie wakatu na stolicy biskupiej po odejściu W. Leszczyńskiego Tomasz
Ujejski zarzadzał diecezja, a w czasie kierowania biskupstwem przez Wydz ge
zastepował go podczas jego wyjazdów na sejmy. Uczestniczył w rokowaniach
pokojowych w Oliwie (1660) i był członkiem sejmowej komisji skarbowej. W 1677 r.
zrezygnował ze wszystkich stanowisk, rozdał majatek na cele dobroczynne i wstapił do zakonu jezuitów. Przeniósł sie wtedy do Wilna, gdzie zmarł w 1689 r. i tam
tez został pochowany10. Z lat 1674–1679 nie zachowały sie z adne listy z korespondencji miedzy Wydz ga a Ujejskim. Korespondencja ta jednak miała miejsce, gdyz
wielokrotnie w listach do kanonika J.Z. Szolca Wydz ga informował, z e dostał
właśnie pisemne wiadomości od biskupa kijowskiego, Tomasza Ujejskiego. Jego
nastepca na stanowisku prepozyta był w latach 1678–1685 Adam Konarski,
kanonie natomiast otrzymał Stanisław Ujejski11.
Biskupstwo warmińskie podzielone było na dekanaty, a te na parafie. Na czele
dekanatów stali dziekani. Byli oni wykonawcami zleceń biskupa. W diecezjach
pruskich dekanat zwano tez archiprezbiteratem, a dziekana — archiprezbiterem.
Dziekan musiał znać i posiadać ustawy diecezjalne, był stróz em funduszy i zapisów
nalez acych do kościołów swego dekanatu. Jego obowiazkiem było wizytowanie
kościołów; odbywanie raz lub dwa razy do roku zjazdów dekanalnych z duchowieństwem; pilnowanie, aby przepisy prawa kościelnego były znane i wykonywane; czuwanie nad inwentarzem kościelnym i wykonywaniem testamentu zmarłych
ksiez y. Ponadto dziekan był zobowiazany do pobierania od duchowieństwa nalez ności dla skarbu państwa. W zwiazku z tym, z e był zwierzchnikiem dekanatu,
musiał znać jego granice, liczbe kościołów, z ycie i obyczaje zamieszkujacej w nim
ludności. Raz do roku miał obowiazek przedstawić biskupowi stan kościołów oraz
sytuacje ksiez y i parafian12.
Przez kilkanaście lat (1665–1681) dziekanem warmińskim był Włoch — Ludwik Fantoni, który ukończył studia teologiczne i prawnicze w Rzymie. Po
przybyciu do Polski został sekretarzem królewskim, kustoszem kolegiaty warszaw9

s. 105.

A. K o p i c z k o, Ustrój i organizacja diecezji warmińskiej w latach 1525–1772, Olsztyn 1993,

T. O r a c k i, Słownik biograficzny Warmii, Prus Ksiaz ecych i Ziemi Malborskiej od połowy XV
do końca XVIII wieku, Olsztyn 1988, t. 2, s. 195–196; Słownik Biograficzny Kapituły Warmińskiej, pr.
zbior. pod red. ks. dr. J. Guzowskiego, Olsztyn 1996, s. 262–263.
11
Tamz e, s. 262.
12
Encyklopedia kościelna, jw., t. 4, s. 445.
10
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skiej i archidiakonem łowickim. W 1642 r. otrzymał kanonie warmińska, ale
z powodu zajeć na dworze królewskim przybył na Warmie dopiero w 1647 r.
Z ramienia kapituły i biskupa warmińskiego czesto jeździł do Warszawy na dwór
królewski. Był sekretarzem Władysława IV w sprawach artystycznych. W latach
1662–1665 pełnił funkcje kustosza, a nastepnie dziekana katedralnego we Fromborku13. Listy Wydz gi do Fantoniego z lat 1674–1679 nie zachowały sie, choć
w swojej korespondencji Wydz ga wspomina o czterech listach do lub od dziekana
warmińskiego.
Inna godnościa prałacka był tytuł kustosza zarzadzajacego majatkiem kapituły
katedralnej lub kolegiackiej. Był on stróz em (custos) kosztowności kościelnych
— skarbu, ornatów i ozdób. Do niego nalez ało utrzymywanie w nalez ytym stanie
budynków kościelnych oraz czuwanie nad porzadkiem naboz eństwa. Kustoszami
w interesujacym nas okresie byli: Adam Konarski (1671–1678) oraz Jan Zachariasz
Szolc (1678–1692). Korespondencja z tymi kanonikami zachowała sie do czasów
dzisiejszych i zostanie omówiona poniz ej.
Prałacka godnościa był takz e urzad kantora. Jego powinnościa było czuwanie
nad chórem i śpiewem liturgicznym. W latach 1671–1679 funkcje te sprawował
Giovanni Battista Jacobelli, z pochodzenia Włoch, który ponadto był kompozytorem i śpiewakiem. Pojawił sie na dworze królewskim w Warszawie przed 1639
rokiem, zajmował stanowisko tenora w prywatnej kapeli króla Władysława IV.
W 1650 r. Jacobelli został kanonikiem kapituły warmińskiej. Pieć lat później
wyznaczono go wraz z kanonikiem Wawrzyńcem Demuthem do strzez enia kosztowności i archiwów wywiezionych przed Szwedami do Gdańska. W 1671 r.
otrzymał prałature kantora i został sekretarzem kapitulnym. Komponował utwory
muzyczne i ogłaszał panegiryki łacińskie. Ufundował do katedry we Fromborku
złota lampe przed głównym ołtarzem i pozłacana monstrancje. Zmarł w 1679 r.
w wieku 77 lat14. Biskup Wydz ga najprawdopodobniej nie utrzymywał z kantorem
warmińskim jakichkolwiek kontaktów, gdyz nie ma ich śladu w korespondencji ani
nawet wzmianek o niej w innych listach biskupa.
Przy kapitule katedralnej urzedował równiez kanclerz. Nie miał on politycznego
znaczenia, ale świadczył o majestacie kapituły. Był wyrazicielem jej opinii podczas
oficjalnych uroczystości. Kanclerzami kapitulnymi byli: od 1666 r. Stanisław
 órawski16, ale biskup warmiński nie
Buz eński15, a od 1675 r. Franciszek Z
utrzymywał z nimi kontaktów listownych.
Biskup warmiński jako biskup ordynariusz miał wiele obowiazków wzgledem
swojej diecezji. Do pomocy w sprawowaniu czynności duchownych albo liturgicznych miał biskupa pomocniczego — sufragana, pomagał w wyświecaniu ksiez y,
udzielaniu sakramentów świetych, konsekracji kościołów oraz poświecaniu świetych olejów. Biskup sufragan nie miał podległego sobie biskupstwa, ale posiadał
tytuł jakiejś nie istniejacej juz diecezji w krajach pogańskich lub innowierczych17.
Na Warmii od 1661 r. biskupem sufraganem był Tomasz Ujejski, biskup kijowski.
13
14
15
16
17

T. O r a c k i, jw., t. 1, s. 59.
SBKW, s. 100.
Tamz e, s. 30–31.
Tamz e, s. 296.
T. O r a c k i, jw., t. 1, s. 23, 46; Encyklopedia powszechna Orgelbranda, jw., t. 24, s. 302.
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Niestety, kiedy wstapił do zakonu jezuitów w 1665 roku, Wydz ga nie powołał na
jego miejsce nastepcy. Mieli o to do niego pretensje kanonicy warmińscy (Krüger,
Buz eński, Affaita), którzy wysuneli nawet te kwestie w 1678 roku podczas procesu
informacyjnego dotyczacego nastepcy Wydz gi na Warmii, biskupa Radziejowskiego18.
Oprócz wyzej wymienionych kanoników warmińskich w latach 1674–1679 byli
ponadto: Jan Jerzy Kunigk, Karol Affaita, Jan Albert Działyński, Wojciech Kretzmer,
Piotr Krüger, Jerzy Wolff, Jan Wołowski oraz Jakub Jan Hoffmann. Najdłuzej
kanonikiem warmińskim był Ludwik Fantoni — juz od 1642 r., najkrócej zaś
w czasie panowania bpa Wydzgi — Jakub Jan Hoffmann. Osiadł on we Fromborku
dopiero w 1675 r. za wstawiennictwem wdowy po królu Michale — Eleonory
Wiśniowieckiej. W tym tez roku objał kanonie, która piastował przez 28 lat19.
Kanonicy warmińscy w przewaz ajacej wiekszości byli od pokoleń pochodzenia
szlacheckiego. Jedynie trzech pochodziło z uszlachconych rodzin mieszczańskich:
J.J. Kunigk, J.Z. Szolc, i P. Krüger, a jeden — W. Kretzmer, był mieszczaninem.
Jerzy Wolff, urodzony w Westfalii, był z pochodzenia Niemcem, Jacobelli, Fantoni
i Affaita — Włochami, pozostali kanonicy to Polacy.
Włosi otrzymywali kanonie warmińskie przewaz nie z rekomendacji nuncjusza
apostolskiego. Dzieki znajomości jezyka włoskiego i stosunków w Kurii Rzymskiej
bywali dla kapituły uz yteczni przy załatwianiu róz nych spraw. Przewaz nie za ich
pośrednictwem kanonicy fromborscy wynajmowali w Rzymie stałego, opłacanego
rzecznika swoich interesów (tzw. agenta), który utrzymywał z kapituła stały
kontakt i na biez aco przesyłał nieodzowne informacje20.
Kapituła warmińska przestrzegała zasady, z e kaz dy kanonik musi ukończyć
3-letnie wyz sze studium teologiczne lub kanoniczne na jednym z uniwersytetów
katolickich. I choć nie zawsze było to przestrzegane, trzeba przyznać, iz kanonicy
w wiekszości byli ludźmi wykształconymi. Biskup Jan Stefan Wydz ga chlubił sie
tym, piszac w 1669 r. w relacji o stanie diecezji do Stolicy Apostolskiej:
Duchowieństwo warmińskie nie powierzchownie, lecz gruntownie jest wykształcone, stosownie do wymogów kanonów. Nikogo nie dopuszcza sie do świetych
obowiazków, zanim nie pozna teologii spekulatywnej i moralnej. Stosujemy sie do
zasady Gracjana, która zabrania dopuszczać do świeceń niedouczonych tak samo
jak i upośledzonych na ciele. W nastepnej relacji (1675) Wydz ga ponownie donosił:
Kler mam wykształcony. Kazdy z ksiezy ukończył filozofie, teologie scholastyczna
i moralna21. Pewne jest, z e wyz sze studia w Akademii Krakowskiej ukończyło
4 kanoników (Buz eński, Kunigk, Szolc, Krüger). W Akademii Wileńskiej studio órawski
wał Kretzmer, a w Rzymie i Padwie — Demuth, Kunigk, Szolc, Ujejski, Z
i Fantoni. Sześciu kanoników ukończyło studia prawnicze, sześciu równiez teologie. Doktorem obojga praw (kanonicznego i świeckiego) został Buz eński, studiował
on ponadto historie, a Demuth poza obojgiem praw ukończył medycyne. Łaczono
18
H.D. W o j t y s k a, Diecezja warmińska w świetle procesów informacyjnych „o z yciu i obyczajach” nominatów królewskich na to biskupstwo w Polsce przedrozbiorowej, KMW 1(1996), s. 18.
19
SBKW, s. 93.
20
A. S z o r c, jw., s. 44.
21
T e n z e, Relacje biskupów warmińskich XVII i XVIII wieku do Rzymu o stanie diecezji,
SW 5(1968), s. 223–224.
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 órawski, Fantoni). Kretzmer zaś ukońtakz e studia prawnicze z teologicznymi (Z
czył tylko studia filozoficzne. Wiemy, z e Jan Kazimierz Wołowski studiował
w Wilnie, nie wiadomo jednak, jaki kierunek studiów ukończył22. Nie mamy
wiadomości o wykształceniu pozostałych sześciu kanoników, nie wydaje sie jednak
prawdopodobne, by Konarski i Działyński, bedacy sekretarzami królewskimi, nie
mieli wykształcenia wyz szego.
Słuz ba na dworze królewskim była charakterystyczna dla kariery kanoników
warmińskich. Siedmiu z nich było sekretarzami królewskimi, z tym z e Stanisław
Buz eński był ponadto regentem w kancelarii królewskiej w latach 1669–1674.
Z pozostałych kanoników Tomasz Ujejski był sekretarzem wielkim królewskim
a Giovanni Jacobelli miał stanowisko tenora w kapeli króla Władysława IV i był
jego kapelanem.
Oprócz kanonii warmińskiej kanonicy piastowali niekiedy i inne kanonie. Była
to gnieźnieńska (Buz eński, Ujejski, Affaita), płocka (Konarski, Ujejski), warszawska (Fantoni, Ujejski), łowicka (Fantoni, Affaita), krakowska (Buz eński), pułtuska
(Kunigk), chełmińska (Wołowski) i poznańska (Wolff). Było to moz liwe, gdyz
kanonicy nie byli zobowiazani do rezydowania przy kapitule, oczywiście z wyjatkiem kapituły warmińskiej.
Jak wynika z powyz szej charakterystyki, kapituła warmińska była gronem
starannie dobranych osób. Kanonicy byli nie tylko dobrze wykształceni, ale tez
poprzez liczne podróz e, jakie odbywali, stali sie ludźmi światłymi, biegłymi
w znajomości prawa, teologii i łaciny. Ze słuz by na dworze królewskim wynieśli
umiejetność kierowania kancelaria oraz znajomość dyplomacji i stosunków panujacych w kraju. To wszystko pomagało im potem w zarzadzaniu i administrowaniu
diecezja warmińska.
Jan Stefan Wydz ga, jako biskup warmiński, nie utrzymywał osobistych kontaktów z cała kapituła. Listy pisywał do Wielkiej Kapituły jedynie z potrzeb
wynikajacych z zarzadzania diecezja. W latach 1674–1679 Wydz ga napisał do
Wielkiej Kapituły tylko 5 listów, w tym az cztery sa z roku 1676, a jeden z 167823.
Wszystkie dotycza wskazówek dotyczacych zarzadzania diecezja przed wyjazdem
Wydz gi na sejmy, do Warszawy czy gdziekolwiek indziej. I tak 5 I 1676 r., z yczac
kanonikom wszystkiego dobrego z okazji Nowego Roku, informował, z e wyjez dz a
na koronacje królewska. W zwiazku z tym prosił bpa kijowskiego Tomasza
Ujejskiego, aby zechciał sprawować administracje podczas jego nieobecności.
Gdyby zaś z jakiś wzgledów nie mógł prośby tej spełnić, Wydz ga desygnował
kanonika Szolca z Konarskim i Działyńskim do wspólnej administracji 24.
Osiemnastego czerwca przed wyjazdem do Prus Królewskich w celu odebrania
przysiegi od miast na wierność królowi Wydz ga przypomina kapitule, aby
upomniała wiernych do oddawania nalez ności ustanowionych na sejmie. Informował, z e wojewoda ruski Stanisław Jabłonowski przyśle na Warmie kapitana
Hondorffa do odebrania zebranych pieniedzy. W zwiazku ze swoim wyjazdem nie
bedzie mógł być na sejmiku lidzbarskim, a poniewaz nie ma obecnie na Warmii
proboszcza T. Ujejskiego ani tez kustosza A. Konarskiego, z ramienia Wydz gi
22
23
24

SBKW, s. 283.
W analizie pominełam listy pisane wyłacznie po łacinie.
AAWO, AA 3, k. 134, J.S. Wydz ga do J.Z. Szolca, Heilsberg (dalej H.) 5 I 1676.
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sejmikowi przewodniczył bedzie J. Szolc25. Nastepny list bp warmiński wysłał
kapitule 24 VII tego samego roku informujac, iz król i urzad, jaki pełni, wzywaja go
do Warszawy, a na administracje wyznaczył J.Z. Szolca26. Dnia 7 listopada
ponownie z egnał sie biskup ze swoja kapituła, gdyz odjez dz ał do Warszawy.
Musiał wyjechać wcześniej, by zdaz yć na sejm rozpoczynajacy sie na poczatku
 yczył wszystkim kanonikom szcześcia i po powrocie, abym
stycznia 1677 r. Z
wszystkich witał da Bóg zdrowo i wesoło. Prosił tez biskupa kijowskiego
T. Ujejskiego, aby zechciał sprawować zarzad diecezja jako administrator27. Ostatni
list dotyczył takz e przekazania administracji na czas wyjazdu Wydz gi na sejm do
Grodna, który rozpoczać sie miał 15 XII 1678 r. Tym razem biskup prosił J. Szolca
— kustosza warmińskiego, by podjał sie tej pracy28.
Nalez y tu wyróz nić dwa rodzaje administratorów diecezji: sede impedita i sede
vacante. Tego ostatniego nazywano równiez wikariuszem kapitulnym, a wybierała
go kapituła katedralna w chwili śmierci biskupa lub przeniesienia go do innej
diecezji. Funkcje te pełnił A.Z. Konarski z chwila opuszczenia przez Wydz ge
biskupstwa warmińskiego i objecia arcybiskupstwa, tj. w 1679 roku. Natomiast
administrator sede impedita był wybierany przez kapitułe na czas nieobecności
biskupa w diecezji, który jako senator Rzeczypospolitej, delegat króla polskiego,
czy stanów pruskich, musiał przebywać poza Warmia. Jak wynika z przedstawionej
wyz ej korespondencji, Wydz ga kilka razy prosił kanoników o wybór lub tez
zatwierdzenie administratora na czas swojej nieobecności. Niestety, ani jednego
z nich nie podaje Andrzej Kopiczko, wymieniajac wszystkich administratorów sede
impedita w latach 1525–177229. Czyz by wiec prośby biskupa były tylko grzecznościowe i nie miały odzwierciedlenia w dokumentach?
Korespondencja miedzy biskupem a kapituła musiała być zapewne obszerniejsza, świadcza o tym np. wzmianki w listach Wydz gi do Szolca z 25 IV i 2 VII 1674,
28 I 1675, 5 I 1676, 14 IV i 27 XII 1678, które podaja, z e biskup wysłał właśnie
listy do Wielkiej Kapituły. Mimo z e listów Wydz gi do katedralnej kapituły
zachowało sie tak mało, emanuje z nich duch z yczliwości i ciepłego stosunku do
kanoników. W kaz dym liście sa gorace z yczenia pomyślności, jeszcze goretsze
z okazji świat Boz ego Narodzenia czy Nowego Roku. Wyjez dz ajac Wydz ga uz ywa
czesto formuły: da Bóg bym was szcześliwie i zdrowo witał, co moz e świadczyć
o jego przywiazaniu do Warmii i jej kanoników.
Spośród 16 kanoników Wydz ga miał kilku, którzy byli mu szczególnie bliscy.
Jednym z nich był niewatpliwie Jan Zachariasz Szolc. Urodził sie w roku 1630
w uszlachconej warmińskiej rodzinie mieszczańskiej30. Studiował teologie w Akademii Krakowskiej, gdzie korzystał ze stypendium fundacji Grzegorza Borasty,
przeznaczonego dla studiujacej młodziez y warmińskiej. Dzieki fundacji Szolc mógł
zdobyć wykształcenie, uzyskujac tytuł doktora teologii. Zdajac sobie sprawe, jak
25

AAWO, AB 19, k. 139, J.S. Wydz ga do Kapituły, H. 18 VI 1676.
AAWO, AB 19, k. 140, ten do tegoz , H. 24 VII 1676.
27
AAWO, AB 19, k. 147, ten do tegoz , H. 7 XI 1676.
28
AAWO, AA 3, k. 391, ten do tegoz , H. 20 XII 1678.
29
A. K o p i c z k o, jw., s. 84–85; autor podaje administratorów za słownikami: J.A. E i c h h o r n,
Prälaten; J.A. E i c h h o r n, Bischofswahlen; T. O r a c k i, Słownik biograficzny Warmii, Prus Ksiaz ecych i Ziemi Malborskiej.
30
T. O r a c k i, jw., t. 2, s. 176, SBKW, s. 247.
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bardzo pomoc finansowa dla niebogatej młodziez y warmińskiej jest potrzebna,
w swoim testamencie przekazał na krakowska fundacje znaczna sume pieniedzy.
Kanonikiem dobromiejskim i notariuszem biskupa Wydz gi Szolc został w 1660
roku. Notariusz kierował kancelaria biskupia, był uprawniony do sporzadzania
dokumentów o charakterze publicznym. Wieksze znaczenie miał jednak notariusz
kurii biskupiej, którym był powołany przez biskupa jeden z publicznych notariuszy.
Jego obowiazkiem było spisywać badź czuwać nad spisywaniem w kancelarii
wszystkich dokumentów. Przyjmował tez pisma wpływajace do kancelarii i zarzadzał biblioteka31. Alojzy Szorc w pracy Dominium warmińskie pisze, ze w 1674 r.
Wydz ga na zamku biskupim w Lidzbarku Warmińskim utrzymywał notariusza
zamku z z ona32. Nie mógł to być Szolc, gdyz po pierwsze jako kanonik nie mógł
mieć z ony, a po drugie nie mieszkał w Lidzbarku Warmińskim lecz w Olsztynie.
Jak długo był wiec Jan Szolc notariuszem bpa Wydz gi i jakie były jego obowiazki,
równiez nie wiadomo. Od maja 1665 do 1666 roku pełnił on funkcje kanclerza
kapituły warmińskiej oraz był prepozytem narewskim. W 1618 roku administrował
komornictwem melzackim (Pieniez no), a w roku nastepnym, jako pełnomocnik bpa
warmińskiego J.S. Wydz gi, przebywał we Włoszech, aby złoz yć papiez owi relacje
biskupa o stanie diecezji warmińskiej.
Cała ceremonia złoz enia relacji składała sie z odwiedzenia bazyliki św. Piotra
i Pawła, audiencji u papiez a i złoz enia relacji o stanie diecezji w Kongregacji
Soborowej. Załatwienie relacji mogło trwać od kilku dni nawet do kilku lat33. Jan
Zachariasz Szolc przebywał tam co najmniej rok, gdyz zdaz ył zapisać sie na
uniwersytet w Padwie (1669) i Rzymie (1670). Nigdzie natomiast nie ma wzmianki, czy i kiedy studia te ukończył. W kwietniu 1678 r. został prałatem warmińskim
— kustoszem, a po wyjeździe Wydz gi na stolice arcybiskupia, w latach 1681–1688,
był generalnym wikariuszem i oficjałem bpa Michała Radziejowskiego. Pełnił
róz ne funkcje przy bpie Radziejowskim i jego nastepcy Janie Stanisławie Zbaskim.
Zmarł 2 II 1692 r. we Fromborku. Wielce zasłuz ył sie Warmii jako mecenas nauki
i sztuki. W kaplicy św. Jerzego w katedrze fromborskiej ufundował marmurowy
ołtarz i posadzke z płyt kamiennych, a w kościele parafialnym w Butrynach pod
Olsztynem beneficjum na cześć Matki Boskiej Czestochowskiej oraz srebrna
barokowa monstrancje.
J.Z. Szolc był człowiekiem bardzo bliskim biskupowi Wydz dze, był jego
starym, zaufanym przyjacielem 34. Stad tak czeste sa w ich korespondencji prośby
biskupa do kanonika. Były one bardzo róz ne: od kupienia sukna w Gdańsku
i interwencji w sprawy finansowe zadłuz onego u Wydz gi pisarza, poprzez prośbe
o przygotowanie stajni dla koni Wydz gi oraz gospody, czeladzi i koni dla biskupa
i prymasa na ich drodze do Warszawy na sejm koronacyjny Jana Sobieskiego,
a skończywszy na prośbie osobistej — umoz liwienia Wydz dze zatrzymania sie we
wsi Szolca nad Wisła, gdyby zaszła kiedyś taka potrzeba35. Biskup pytał tez
31

H. W y c z a w s k i, jw., s. 52.
A. S z o r c, Dominium warmińskie, jw., s. 38.
33
T e n z e, Relacje biskupów, jw., s. 209.
34
AAWO, AA 3, k. 150, J.S. Wydz ga do kanoników, H. 5 I 1676.
35
AAWO, AA 1, k. 220–221, J.S. Wydz ga do J.Z. Szolca, H. 14 VIII 1676; k. 219, ten do tegoz ,
H. 28 VIII 1678; k. 237, 238 H. 12 XII 1674, 20 XII 1674; AA 3, k. 60, H. 30 XII 1675; AA 1, k. 56–57,
H. 13 I 1676.
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czasami przed wyruszeniem w podróz , jaka jest droga, np. do Grodna, Brześcia,
Łowicza, gdzie moz na w Płocku depozytować swoje rzeczy, albo w jakim stanie
jest most na Wiśle pod Toruniem36.
Kanonik Szolc był osoba, u której Wydz ga mógł zasiegnać rad. Jedne były
błahe, dotyczace z ycia codziennego, inne powaz niejsze. Zima na Warmii była
surowa, liczne jeziora szybko skute lodem, dlatego nie dziwi pytanie w liście
z 4 listopada 1674 r. o miejsce, w którym Szolc łowi ryby37. Czesto tez radził sie
w sprawach personalnych, Szolc bowiem jako kanonik wiedzieć mógł znacznie
wiecej o innych kanonikach czy poddanych niz biskup. Dla przykładu, w grudniu
1675 r. Wydz ga pytał, czy zna młynarza z Olsztyna, który teraz chciałby pracować
u niego w Lidzbarku38. W 1678 r., kiedy przygotowywał sie do objecia arcybiskupstwa w Gnieźnie i szukał odpowiedniego ekonoma, równiez prosił swego przyjaciela
o rade 39. Mimo z e myśli biskupa coraz cześciej skierowane były w strone Łowicza,
nie zapomniał o ziemi warmińskiej. Dowiedział sie, z e w Kameracie Meelsalskim
jest chory pleban i wział sobie do pomocy nieuka Buryka... Ludzie beda zartować,
ze tak madrych mamy ksiezy Buryków. Prosi wiec Szolca, by polecił mu kogoś
innego na miejsce Buryka, gdyz trzeba go zwolnić40.
Prośby te, jak i przysługi, były przez Szolca wykonywane, gdyz Wydz ga czesto
dziekował mu za nie. Dziekował wiec za przesłana do przeczytania ksiaz ke, za
ptaszki, dobre owoce i dwukrotnie za ostrygi. Podziekowania słał takz e za
zaopiekowanie sie chorym ksiedzem doktorem i za dobra rade, by nie pedzić wołów
do Łowicza, lecz sprzedać na Warmii jeszcze przed wyruszeniem do archidiecezji
gnieźnieńskiej41.
Szolc był potrzebny Wydz dze takz e przy sprawniejszym zarzadzaniu diecezja.
Jako zaufany przyjaciel i doradca mógł pełnić role pośrednika miedzy dwoma
panami na Warmii — biskupem i kapituła. W lipcu 1676 r., kiedy Wydz ga odbierał
przysiege od miast pruskich, odbył sie sejmik w Grudziadzu. Wydz ga nie mógł
w nim uczestniczyć, wiec pytał Szolca, jakie zapadły na nim uchwały, zaś trzy lata
później dziekował za przesłanie listu z instrukcja na sejmik i laudum42. Był tez
dwukrotnie administratorem diecezji — w 1674 i 1676 roku43.
J.S. Wydz ga miał w zwyczaju (a z pewnościa nie on jeden) przesyłać otrzymane
listy do bliskich sobie osób, aby zapoznały sie z ich treścia. W zwiazku z tym, z e
w dawnej Polsce korespondencja miedzy znaczacymi osobami w kraju nie była
zwykle osobista, ale dotyczyła spraw wewnetrznych i zagranicznych państwa,
moz na ja było z powodzeniem przesyłać do osób trzecich. Nadawcy takich listów
36
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AAWO, AA 3, k. 349, 235, 378, 245, ten do tegoz , H. 9 X 1678, 27 II 1678, 2 XI 1678, 29 III
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AAWO, AA 3, k. 235, ten do tegoz , H. 27 II 1678.
40
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wiedzieli o tym i gdy mieli coś tajnego do przekazania, zaznaczali to wyraźnie.
Czesto jednak prośby te nie były respektowane. Przykładem jest list wojewody
wileńskiego Michała Paca. Kopie jego otrzymał Wydz ga od oo. jezuitów z Królewca. Pisał w nim Pac, aby nikomu nie wyjawiać treści tego listu, jednakz e Wydz ga
wysłał go Szolcowi jako znajacemu dyskrecje, który wie, jak takie rzeczy spod rózy
komunikować innym44. Szolc był człowiekiem zaufanym, wiec Wydz ga przesyłał
przez niego listy do róz nych osobistości, np. 20 XII 1674 r. polecał odesłać poczta
swój list do ks. regenta, 26 III 1675 r. Szolc miał przeczytać listy Wydz gi do
kurfirsta Fryderyka Wilhelma i ambasadora brandenburskiego Hoverbecka i oba
przesłać temu ostatniemu, a 7 VII 1675 r. Wydz ga prosił Szolca, by przesłał list
doktora Jericha z Warszawy do doktora Brauna45.
Z zachowanej korespondencji bpa warmińskiego J.S. Wydz gi do kanonika
dobromiejskiego J.Z. Szolca wyraźnie emanuje uczucie zaz yłej i szczerej przyjaźni.
Z okazji Świat Wielkanocnych i Boz ego Narodzenia Wydz ga nie zapominał
przesłać mu goracych z yczeń pomyślności, w czasie jego choroby z yczył szybkiego
powrotu do zdrowia, a na poprawe samopoczucia polecał dobre wino i lidzbarskie
piwo46. Był tez mocno niezadowolony, gdy Szolc długo mu nie odpisywał47.
Korespondencja miedzy nimi była bardzo obfita. Zdarzało sie, z e Wydz ga
wysyłał listy codziennie albo nawet 2 lub 3 w jednym dniu. I choć sa w niej luki,
szczególnie jeśli chodzi o rok 1677, nie było w pisaniu listów dłuz szych przerw.
Nie było wiec równiez moz liwości zatuszowania wszystkich złych humorów czy
chwilowych nieuprzejmości. Mimo tak wielkiej ilości listów — ponad 200 — tylko
w dwóch miejscach przyjazny stosunek Wydz gi do Szolca budzi zastrzez enia.
Pierwszy w liście z 14 sierpnia 1674 r., kiedy to Wydz ga w nieuprzejmy sposób
wypomina Szolcowi, z e nie pamietał kupić mu w Gdańsku sukna na szaty
liturgiczne. Napisał wtedy: O sukno tez czy pokraka czy Sad Bozy ześ nie
pamietał48. W drugim zaś przypadku Wydz ga zaz artował sobie z Szolca, ofiarujac
mu pieczeć administratorska na czas swojej nieobecności w diecezji, a nastepnie sie
wycofał. Czyz by wiec jako biskup nie znał cytatu z Ksiegi Przysłów: Jak ten, co
rzuca bezmyślnie strzały, oszczepy i śmierć — tak człowiek, co zwodzi bliźniego
i mówi: To tylko dla zartu49. Dziwi jednak fakt, iz z artujac w ten sposób, wmieszał
w te sprawe Wielka Kapitułe, piszac do niej 20 XI 1678 r., z e poleca na
administratora ks. kustosza (był nim wtedy właśnie Szolc). Dwa dni później
informował tez jego: Administracja... czestuje WMPana, wszak juz WMść odebraliście pieczeć administratorska, prosze podjać sie, a być łaskaw, tak jak ja
jestem. Dnia 24 XI pisał ponownie do Szolca, tym razem juz w inny sposób: Doszło
wierze, com nabajał i o Administracji... i o nowinach. Widać Szolcowi niezbyt
przypadł do gustu ten z art, skoro juz 27 XI Wydz ga prosił, by ten zaakceptował
jego dobry humor, a on zaakceptuje racje Szolca. W tym samym liście prosił
44
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jeszcze kanonika, by poinformował kapitułe, z e na administratora powołał ks.
proboszcza (A. Konarskiego)50. Zdarzenie to nie odbiło sie jednak na dalszej
korespondencji miedzy biskupem a kanonikiem. Nadal była ona szczera i z yczliwa.
Nieporównanie mniej, bo tylko cztery listy z lat 1674–1679 zachowały sie do
kanonika warmińskiego — kustosza i prepozyta Adama Konarskiego. Adam
Zygmunt Konarski herbu Ossoria albo Kolczyk był synem wojewody malborskiego
Samuela i jego trzeciej z ony Izabeli z Karkowskich51. Przed 1665 r. Konarski był
kanonikiem płockim i sekretarzem królewskim. W dniu 18 XII 1665 r. został
kanonikiem warmińskim, a stanowisko to objał 23 I 1666 r. Trzy lata później, 20
I 1669 r. został kantorem katedralnym. Kanonik cieszył sie szczególnie duz ym
uznaniem i wpływami u bpa Jana Wydz gi, stajac sie stopniowo jego współpracownikiem i doradca. W połowie maja towarzyszył biskupowi do Warszawy na elekcje
Michała Korybuta Wiśniowieckiego. 18 VIII 1671 r. wybrano go na kustosza
katedralnego na Warmii, a jednocześnie z tym stanowiskiem objał prałature.
Najprawdopodobniej był z biskupem warmińskim na elekcji Jana Sobieskiego,
gdyz w liście z 2 VIII 1674 r. Wydz ga dziekował mu za kompanie, która mu
wyświadczył z wielkim swem niewczasem i niewygoda, a takz e wspominał Warszawe52. W styczniu 1676 roku pojechał z Wydz ga do Krakowa na koronacje Jana
III. Dzieki rekomendacji wpływowych przyjaciół na dworze królewskim Konarski
uzyskał nominacje na stanowisko prepozyta kapituły we Fromborku, które objał
4 II 1678 r. Nominacje na proboszczów przez króla polskiego, a nie przez kapitułe
lub bpa warmińskiego, były jedynym wyjatkiem w personalnej polityce kapituły.
Gdy w latach 1677–1679 bp Wydz ga przebywał przewaz nie poza granicami
Warmii, Konarski zarzadzał diecezja jako jego zastepca. I tak na poczatku 1679 r.,
gdy Wydz ga był prawdopodobnie jeszcze w Grodnie na sejmie, Adam Konarski
przewodniczył sejmikowi warmińskiemu. Odbył sie on 4 lutego i w całości
poświecony był sprawom wojskowym. W zwiazku z groz acym niebezpieczeństwem ze strony elektora i Szwecji, sejmik ustalił, z e nalez y zwołać pospolite
ruszenie53. Podobnie, gdy Wydz ga otrzymał arcybiskupstwo gnieźnieńskie, Konarski znów objał stanowisko administratora diecezji. Dnia 13 października 1679 r.
został wybrany przez kapitułe na administratora generalnego diecezji warmińskiej
(sede vacante). Z tego okresu pochodza dwa listy Wydz gi skierowane do Konarskiego. Jedenastego października pisał, z e dopiero co stanał w Skierniewicach po
wyjeździe z Warmii. Tutaj tez oczekiwał na złoz enie przysiegi, na mocy której
mógłby przejać dobra arcybiskupie. Martwił sie jeszcze o pozostawione na Warmii
parkity i remanenty, ale schlebiajac Konarskiemu pisał: nie mogłem tego lepszem
rekom powierzać, nie watpie, ze mi tam szpilka nie ubedzie. Wstawiał sie takz e za
dawnym swym zamkowym sługa Brandtem, który go o to prosił. I chociaz dobroć
Konarskiego — jak uwaz ał biskup — nie potrzebowała wstawiennictwa, to ja
przecie przyczyniam sie za niem i prosze, aby ten człowiek znał, ześ WMPan mnie
50
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łaskaw54. W nastepnym liście z 7 grudnia pisanym równiez ze Skierniewic Wydz ga
dziekował Konarskiemu za listy z 18 i 20 listopada. Przypominał o parkitach
i remanentach, a takz e prosił: Przyczyniam sie za p. Białkowskiem, który mi słuzył
długo, ma tam odrobine ziemi, niech sie tem cieszy bez krzywdy... Racz go mieć
w protekcjej a mie w łasce swojej55.
O tym, z e listów Wydz gi do Konarskiego musiało być znacznie wiecej,
świadczy choćby treść listu z 21 III 1675 r. Biskup pisał w nim o jakiejś sprawie,
o której duz o myślał i jest o nia bardzo niespokojny. Ze sprawa ta zwiazany był
podkomorzy chełmiński, który miał właśnie o niej oznajmić Adamowi Konarskiemu. Wysłał list z rozwiazaniem owego problemu do Wydz gi, a ten posyła go
Konarskiemu do przeczytania56. Poza tym w korespondencji z J.Z. Szolcem
Wydz ga czterokrotnie wspominał o listach do lub od kanonika Konarskiego. Listy
te jednak nie zachowały sie. Z uwagi na tak mała ich liczbe, nie moz na
przeprowadzić wiarygodnej analizy stosunku biskupa do kanonika. Nie ulega
jednak watpliwości, z e byli sobie z yczliwi, a rola, jaka spełniał na Warmii Konarski
w czasach, gdy biskupem warmińskim był Jan Stefan Wydz ga, była duz a. Z chwila
objecia rzadów przez bpa Michała Radziejowskiego znaczenie Adama Konarskiego
zmalało. Zmarł we Fromborku 8 XI 1685 r. W testamencie przeznaczył znaczne
sumy dla kształcacej sie młodziez y warmińskiej.
Biskup warmiński pisywał takz e listy do kanonika Jana Jerzego Kunigka,
urodzonego w 1648 r. w Lidzbarku Warmińskim. Pochodził on z rodziny mieszczańskiej, uszlachconej w 1640 r.57 Był synem Jerzego, notariusza i Katarzyny
Kretzmer, córki mierniczego. Kształcił sie w szkołach jezuickich w Reszlu
i Braniewie. Trzy lata studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a nastepnie
w Rzymie (1670–1673). Był tam stypendysta fundacji kanonika warmińskiego Jana
Preucka, powołanej w 1631 r. Tam tez uzyskał doktorat obojga praw. Pierwsze ze
świeceń wyz szych — subdiakona — otrzymał w czerwcu 1675 r. w Płocku i tegoz
samego roku został kanonikiem płockim. Dwa lata wcześniej otrzymał prowizje
papieska na kanonie warmińska, ale miał trudności z objeciem urzedu. Mimo
prowizji papieskiej z dnia 17 X 1675 r. nie zdołał osiagnać kanonii warmińskiej58.
Konkurował o nia z Janem Markiewiczem, który jako polemista antyjezuicki
zyskał zła sławe wśród duchowieństwa katolickiego i był dwukrotnie usuwany
z kanonii warmińskiej. Markiewicz był kanonikiem we Fromborku w latach
1650–1654, 1658–1673, 1686–1687. Kiedy wiec prowadzona przez niego z duz ym
nakładem kosztów kampania antyjezuicka spowodowała ponowne oskarz enie,
stanał w 1673 r. przed sadem Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. Obłoz ono go
ekskomunika i skazano na doz ywotni pobyt w klasztorze, pozbawiajac zarazem
wszelkich beneficjów i urzedów. Mimo z e po jego apelacji do papiez a Klemensa
X uchylono poprzednia decyzje, kapituła warmińska nie przyjeła go az do 1686 r.
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do swego grona59. W tych latach (1673–1686) toczył o nia procesy wraz z konkurentem na urzad kanonika warmińskiego — Janem J. Kunigkiem. W zwiazku
z tym, z e procesy Kunigka z lat 1675–1681 nie przyniosły rezultatów, Jan III
Sobieski ofiarował mu w 1678 r. probostwo w Łomz y i powołał na stanowisko
sekretarza królewskiego. Po ponownych procesach (1683–1686) i śmierci Markiewicza w 1687 r. Kunigk wszedł wreszcie do kapituły warmińskiej (1689). Był
czynny do końca z ycia, pełniac róz ne funkcje przy biskupach Zbaskim, Załuskim
oraz Potockim. W katedrze fromborskiej ufundował ołtarz i kilka obrazów. Zmarł
4 września 1719 roku w wieku 71 lat.
Zachował sie jeden list w jezyku staropolskim bpa J.S. Wydz gi do
J.J. Kunigka60. Nie jest pisany w tonie oficjalnym, lecz raczej osobistym, moz na
wiec sadzić, iz kontakty Wydz gi z Kunigkiem były czeste i przyjazne. Biskup
zwierzał sie, z e dostał list od Jana III, w którym król tytułuje go juz arcybiskupem
i pierwszym wśród pierwszych. Wydz ga dostał tez list od wojewody chełmińskiego
Jana Gnińskiego, z którego dowiaduje sie, z e Gniński został posłem do Moskwy.
Pisze Kunigkowi, z e przeszedł wszystkie stopnie w tej ojczyźnie, a nie wiedział
o tym wcześniej. Skarz y sie, z e ekspedycji z Rzymu, mianujacej go na arcybiskupstwo, jeszcze nie otrzymał, chociaz posłałem pieniedzy az nazbyt. Dalej wspomina
o panu Hoffannie (pisze pan, choć Hoffmann od 1675 r. był kanonikiem) i ksieciu
Radziwille. Kończac dziekuje za przesłanie informacji o seminarium i za przeprowadzenie transakcji z panem Lubieńskim. W całej masie listów Wydz gi do
kanonika Szolca znaleźć moz na o nim tylko jedna wzmianke, a mianowicie
wiadomość z lipca 1678 r., z e pan Kunigk chorował, ale teraz przychodzi do
zdrowia, bo szczkawka ustała61. Skoro Wydz ga wiedział nawet o takiej chorobie
Kunigka, nie mógł on być mu obojetny.
Kapituła warmińska pomagała biskupowi w zarzadzaniu diecezja, a kanonicy
wykonywali wszystkie jego prośby i polecenia. Jeździli tez z nim na sejmy i sejmiki
generalne Ziem Pruskich, o co biskup czesto prosił. Jan Stefan Wydz ga był mocno
zwiazany emocjonalnie z podległymi mu kanonikami i chociaz nie utrzymywał
pisemnych kontaktów ze wszystkimi, to bardzo interesował sie ich sprawami.
Świadcza o tym wzmianki w kilkunastu listach62. W interesujacym nas 5-leciu
rzadów Wydz gi na Warmii az 38 listów wysłał do pojedynczych osób. Jez eli chodzi
o korespondencje z kanonikami warmińskimi, to wiemy, iz Wydz ga wymienił
9 listów z Konarskim (w tym 5 juz omówionych), 8 listów z Ujejskim, 7 z ks.
regentem, po 4 z Fantonim, Wołowskim i Demuthem, a po jednym z Buz eńskim,
Hoffmannem, Wolffem, Kunigkiem i Marquardem. Ponadto 12 listów, poza
piecioma juz omówionym, wymienił Wydz ga z Wielka Kapituła Warmińska.
Najobszerniejsza jednak korespondencje prowadził z J.Z. Szolcem (ponad 200
listów w latach 1674–1679), która mimo licznych analiz, nie została jeszcze w pełni
opracowana i uporzadkowana, a stanowi niebagatelne źródło wiedzy zarówno
o biskupie, jak i kapitule katedralnej.
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 GA UND DAS ERMLÄNDISCHE DOMKAPITEL
BISCHOF JAN STEFAN WYDZ
IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 17. JAHRHUNDERTS
ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel berichtet über die Aufgaben des ermländischen Bischofs Jan Stefan Wydz ga
und seine Beziehungen zum Ermländischen Domkapitel in den Jahren 1674–1679. Besprochen wurden die Lebensläufe und die Pflichten der Domherren. Besonderes Augenmerk
wurde auf Jan Zacharias Scholz gerichtet. Die Kontaktanalyse zwischen Wydz ga und Scholz
und weiteren Domherren stützt sich auf Briefe des Bischofs, die im Archiv der Ermländischen Erzdiözese aufbewahrt werden.

