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bih nr'lrpitule Inlcrd prni Zmoj*i6i, gdybtf,mahicrli naiet

otnynely wiadono$d o tOj dotlliw6j
zgon petrzaly, lub rldll
dle riebie rtrecie? ilino to'icdnrl, ie rnad bylp frloby w zgro-nrdzeniu. I many frrpzyne znow'nrig.drireid, i mrmy znovu
powody, donyrly narze g devocp pani ZmojrkidJ uwaird zr bar' ,
dzo prawdopodobnc. Owczerny Karyr Pal*i, iedyne garetr,
kt6r1 czyhno w Rplitdj, iyt dlr pen6*. Ponigdry wirdorno$cir
mi rvojemi pomiegzczdnrjczgdcidjtlfo nowiny o aviqrtrch rodzinnyel prn6w, o 3wietnychrirzdaohi o pogrcbrch i Smierci.
f,uryer Polski, nio zamic$cittobywrec oa swoiehhelnrnnachsrDutndj-tre$cib foniercipati Zanoj*i6j, Sdyby o ten coSkolwiekzdslyszal? A iednek Kanonierti dhgo nie wiedzialy o tdn, l,a ztloiycielli duch i"t je opu$cil, unosr{c sig w g6rne, niebierlic
lrreiny. I lutego l74g rohu ofirrowrla tapitoh mongtraneygdo
ubo$ego ko$ciolaCoczkow*iogor rt lrtdrq Lciqdrfclix $wiszulrhi lanonik warszawdri, przyi{ dobrowolne zobowiqzanidsig,'
odprawidexekwiei nszy M za durzg peni Zmoitlidi.
turirlt
zat6m zaloiyciclkr wtrszawtkich f,anonicr* umrz€dw r. 1747 ,
dtuo lz48 (l).
trtie wiemy, ezyjcsr ezezr tycir Gelechi6j, czyli fei po i6i
$mierci, tatzedl . smutnywypadckdla zgromadzenie,ht6ry nawet
jakby zrebwial bytem kapituty. Tllnszawo zdajesig, mirla z poczgtkujahi$ interes dh nowozeprovadzondju siebie kapituty f,anoniczel. Ale niedlugoto trvdo.
Znalelli sig {li ludzie, a 16jezyli,
czti
co slawg tgromadzenirszarpaly. Rzeczeie tak midla;
'
Jaka$pemnrDfagnuclawsQpilr do Kanoniczckne panngniiszegoeb6ru, Cry z wlasndjwoli to robile, ciyli tdi nam6wiona
pruezLogo, dosyd, ie pama llagnuska postanowila przeiSt!do
pi6rwszGgo'taeregu i zostad wh$eiwgf,anoniczkl. . _Prav na to
jednrk'tadnych'nio miala, podtug ustaw zaloiyeielki. Na o5m
berb6w, trzeba bylo catdj paLi dolument6w, a zkgdieh wziqd
biddndi rzhchciancel Patrnr tagnurta nie nogla zatdmprzelamad
praw-l$romrdzenia, a odepchnistaz pogi?d1, whr6tce zbrzydzila sobie kleuzmg i f,anoniczki, rzucila Marpvil i poieehalagdzie$
drleko do rodzinl: Bawih tam rok caly b-ezwiedzy zgromldzcnia, r n0 wbzwtnie ksieni powr6cic nie bhciala. Owszln zentQ-.
( l, Portret Joaety ln3ooiny z'Zrhrorslhh
Zenoi*i0i,
reriedt.t frrGo-Co
dir Grt;cfiei. o drcie
-Y_otmzlriorze swoim-p, TomrsiZielifislri r Kiclcrch.
jej SmiercidoriedzieliSmy sig z att lapituly f,anoniezeh lubo firler i taa Is,tcroria,tqFt
tg orarcrl^nr luty -l_7^5^8
r.r- r GroG illocnit
sig n3li, bo ltooororsta jrri trylr tsieniq lg mrrci l7lg n
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h narzelnd nr kapitrrlg, czernidinstytneyd; posstasrd na zalo2ycielkg,opowieda6szerohowszyrtkim,.ei jdj iyfho rluchad clcieli, o drrmiepanienkapitnlnych. \f,Itenczarlsimi publicznymwfrokiem, na moey ustaw' wyllczyla ie
zgrotrtadzenir, Duio je*
"e
dnnk os6b wziglo etrongpannf Magnurki6j,i po catynkraju przelatywrly wie$ci ubnrajlce kapitulc. tnrialy ts wieici mi6d rorr
. glos szero&i i wielu zf,pewnein wierrylb, kiedy fanoniczlri postanowitytahie wystgpid w obroniq sw6jdj. Zeby zrtdn obnowie zanknqd urtr, drukowda wtedy kepltnlr broszurkgv Ace,
rr \tmszawie, pod tytntenz llypie z u,stau aryglnal,
sapewn_e

ngch JIYW, Jmoii Pafia Kunoniw*, aa ohuznniaMfu,
sznoieisarnt6o, htdro Anonimat i inaa
pima
im zaracoiq. Str. 42.
Z tego vidrd, Lc al r litcraturre odbity rie utptiwanie

pannt Dlagnustidi.'[oicn -wnosidz'mnego tytuln broszurhit
ie drukowononawet paszkwilena f,anonio.tfri. iloiem nnwgt do.'
my$ladsig, ie temi sporornizairnowalosie wiele os6b, ie przociw
i za niemi, wdczyla ealr literatura. Wiella uhoda , Le tr nrsn
broszurowa literatura tak rozrzucore po tyriqcach rdr; wiella
szkoda,ie zupelniejest prawie dla nor nieznena.Iletto ciotrwych
tzeety znaledliby$myw broszumchi do driej6w naszych, i co
db driej6w obyczaj6w
wainiejsza, dla poety i powieSciopisarze,
przodk6w nasryeh! Czasen san przedmiet ryoru j"rt niewainy
i nikczennfr a rvielfu jednakie warto$drna sp6r.dla doro&ir,
jakiem.i
. popierajq.rig dwie walozgccFtrony. !Y- z.lpalenieraz
rzerrnierzowiwymLniesie lryrercnio shrodawne, dzi$ zapomnia'rer o czasemi szczeg6ldzielowtr i szczei6t do tyeiorysu znaho.
mitego czlowieka,i szczeg6tobjasniaj?ctnrnr coraz lepidj poklady
. towafzystwa polskiego. W tdm iP, zdarzcniu ielowad nrn.
przychodzi, 2e nie unany tresci tych spor6*, 'a bylyby zrPewne
'wielce
interesr,jlce. Widzielibprny, jak u na6nowl instytucya
z tomemporzgdnyeh
ustaw w rgku, piryjmowela Chrzegtobywatelstwat ptalz waki wzajemne,nierazpochwaly,a nierar i potwr
faht, ie znaleili sie w Rplitdj niep_rzyjaciole
rtre. MCmy teraz
'Piszqca
szlachta,bo szlachcicwtenczasbyl i litoKanoniczek.
ratem i.wszystkidm,gniewalasig prz'eciei-na zgromadzenieszlai rtrreni
checkie, ktire wyrti'Sei swojego'pochodzenia,"herbarni
'
aktami dowodtilo. Zdalesie, ie- szlachtaw hapituleKanoniczeh
widziafu jakiei dqienia mpinowladne,i dl*ego drulowah frvoie
Too lil. SterptcrilEitll.
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broszur m zgrotrrdzcnio, w obrenie panny ilagnrulidj. Bo na
panniqMegnnrtidj nic cpelnialosie h rl4 uhrte w Rplitdj prtyrlowie, io rzlachcicna zagrodzier6wny wojewodzie. Jeieti wige
r czasem odlrryjl sfu gdzie w ramlnigtdj dla Swiata ludzkiego
krieinicy, broezuryi picmaanonim6w, o Lt6rych tutaj wzmianka,
a zrpcwne
zyskajqprzezto'wielcedzieieKrnoniczekwarszawcLich,
przybgdzie z nich niejeden joszcre ciekrwy szczegdl dla rysu
epoki.
charahteryrtycznego
Co do lVypitu s uttau orV&ulngch, wypis ten, jaL sam
tytul pokeruje, dla obrony zgronedzeniaprzytacza treid z pr&w,
nadanychLapituleprzez panil Zanojsl4. Cel wypir.ujest dowie$d,
ie panna Magnnrka spotwrrza zgronodzeniopnor obreionl milo$d wlasnq, i ie f,anoniczkirz1dz1sig czyrtg moraloo$ci1,pilnuigc sluiiby Boidj i ko$eiola. Ale jeieli$my odgadli, Le opozycy1
obudzilazardrornamy$l drobndj, ztgonow6j,niewielLidj szlachty;
to lrapitula niewiele zyskalawydaniem tdj broszurir bo owgzern
ieszczc podawala brori na siebie. l7yptt zaimuje w rkr6coniu
jak
Konslgtucge. Dlatego wiele artyLul6w w nim opuszczonych,
np. .wiadono5bio elclcyi ksieni, o pogrzebechi tsrtanentach, ie
nie wyliczym innych postanowiei pani Zamojskidj. W dw6ch
przypiskach iywo drainitto panna Magnuska. A t tych wla$nie
przypirh6wi z tytulu samdjbroszury wnosim, o zawzigto3ciwalkir, jale ns zaraniu swojegoiycia stnczadmusialo zgromadzenie
Kanoniczek.
. Po inierci Galecki0i, r, prawo przypadajgcesobie rzgdy, pod
tytulem administratorLii prezydenthiw kapitule, objgla najstarsza
f,anoniczkaJoannaDzieduszycka,zmartdjhsienilrrew-nr,synowica
ctryjecana,bo i GaleehazDziedurzychidjsig rodzila. Elekcyonast4piri byla powinnaw 6 tygodni, a wlgc najdaldj* pidrwszyih dniach
lwietnia 1748 r. Tymczesem
zdajesig, ie bezkr6le,wie
przewlelrlo
sig czasogronny, bo rok przegzlo. Tyuczaremdo zgromadzenia wgtlpity na mieiscedawnidj zmarlychKaoeniczeknowe dziewice, jakoto: Magdalena
Podolka, ltaryannaZofia Bratoszewska
chorgiankagostyrlska,BarbaraZofr,aKombrowrtastolnik6wnabetzka i FranciszkaGniezdowska. Dzialo eig to w r. lz4g. ' I\am
1ie z-dai-e,io znqwu Kdmorowskabyla oprorro.4 przez zgromadrenie-doprzyjeciadobrowolnie$lub6w,.bokapituli oddaiila jdj
tld _sobezwierzchnictwo. .Rok c.alyzgodzidsie nie 4o$ty Kanqniczki' kt6re aporyigdzysiebie obiai ua ksienig. Tiuino przypu$cid'
aiezgodai jakie$ stroui'ctwa dzielityzgromadienie,
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