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bih nr'lrpitule Inlcrd prni Zmoj*i6i, gdybt f,mahicrli na iet
zgon petrzaly, lub rldll otnynely wiadono$d o tOj dotlliw6j
dle riebie rtrecie? ilino to'icdnrl, ie rnad bylp frloby w zgro--
nrdzeniu. I many frrpzyne znow'n rig.drireid, i mrmy znovu
powody, donyrly narze g devocp pani ZmojrkidJ uwaird zr bar' ,
dzo prawdopodobnc. Owczerny Karyr Pal*i, iedyne garetr,
kt6r1 czyhno w Rplitdj, iyt dlr pen6*. Ponigdry wirdorno$cir
mi rvojemi pomiegzczd nrjczgdcidj tlfo nowiny o aviqrtrch ro-
dzinnyel prn6w, o 3wietnych rirzdaohi o pogrcbrch i Smierci.
f,uryer Polski, nio zamic$cittoby wrec oa swoieh helnrnnach srDu-
tndj-tre$ci b fonierci pati Zanoj*i6j, Sdyby o ten coSkolwiek zd-
slyszal? A iednek Kanonierti dhgo nie wiedzialy o tdn, l,a zt-
loiycielli duch i"t je opu$cil, unosr{c sig w g6rne, niebierlic
lrreiny. I lutego l74g rohu ofirrowrla tapitoh mongtraneyg do
ubo$ego ko$ciola Coczkow*iogor rt lrtdrq Lciqdr fclix $wiszul-
rhi lanonik warszawdri, przyi{ dobrowolne zobowiqzanid sig,'
odprawid exekwie i nszy M za durzg peni Zmoitlidi. turirlt
zat6m zaloiyciclkr wtrszawtkich f,anonicr* umrz€d w r. 1747 ,
dtuo lz48 (l).

trtie wiemy, ezy jcsr eze zr tycir Gelechi6j, czyli fei po i6i
$mierci, tatzedl . smutny wypadck dla zgromadzenie, ht6ry nawet
jakby zrebwial bytem kapituty. Tllnszawo zdaje sig, mirla z po-
czgtku jahi$ interes dh nowozeprovadzondj u siebie kapituty f,a-
noniczel. Ale niedlugo to trvdo. Znalelli sig {li ludzie, a 16-
czti jezyli, co slawg tgromadzenir szarpaly. Rzecz e ie tak midla;
' Jaka$ pemnr Dfagnucla wsQpilr do Kanoniczck ne panng nii-
szego eb6ru, Cry z wlasndj woli to robile, ciyli tdi nam6wiona
pruez Logo, dosyd, ie pama llagnuska postanowila przeiSt! do
pi6rwszGgo' taeregu i zostad wh$eiwg f,anoniczkl. . _ Prav na to
jednrk'tadnych' nio miala, podtug ustaw zaloiyeielki. Na o5m
berb6w, trzeba bylo catdj paLi dolument6w, a zkgd ieh wziqd
biddndi rzhchciancel Patrnr tagnurta nie nogla zatdm przelamad
praw- l$romrdzenia, a odepchnista z pogi?d1, whr6tce zbrzydzi-
la sobie kleuzmg i f,anoniczki, rzucila Marpvil i poieehala gdzie$
drleko do rodzinl: Bawih tam rok caly b-ez wiedzy zgromldzc-
nia, r n0 wbzwtnie ksieni powr6cic nie bhciala. Owszln zentQ-.

( l, Portret Joaety ln3ooiny z'Zrhrorslhh Zenoi*i0i, reriedt.t frrGo-
-Y_otm zlriorze swoim-p, TomrsiZielifislri r Kiclcrch. 

-Co 
dir Grt;cfiei. o drcie

jej Smierci doriedzieliSmy 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 ltooo-
rorsta jrri trylr tsieniq lg mrrci l7lg n 

-

'.4
,L
a

? ' t

{"/

f'w'u
i Jvh

KW



088t l

s?..rilDlEur.

h narzelnd nr kapitrrlg, czernid instytneyd; posstasrd na zalo-
2ycielkg, opowieda6 szeroho wszyrtkim, .ei jdj iyfho rluchad clcie-
li, o drrmie panien kapitnlnych. \f,Itenczar lsimi publicznym wf-
rokiem, na moey ustaw' wyllczyla ie "e 

zgrotrtadzenir, Duio je*
dnnk os6b wziglo etrong pannf Magnurki6j, i po catyn kraju prze-
latywrly wie$ci ubnrajlce kapitulc. tnrialy ts wieici mi6d rorr

. glos szero&i i wielu zf,pewne in wierrylb, kiedy fanoniczlri po-
stanowity tahie wystgpid w obroniq sw6jdj. Zeby zrtdn obno-
wie zanknqd urtr, drukowda wtedy kepltnlr broszurkg v Ace,
sapewn_e rr \tmszawie, pod tytntenz llypie z u,stau aryglnal,
ngch JIYW, Jmoii Pafia Kunoniw*, aa ohuznnia Mfu,
sznoiei sarnt6o, htdro Anonimat i inaa pima
im zaracoiq. Str. 42.

Z tego vidrd, Lc al r litcraturre odbity rie utptiwanie
pannt Dlagnustidi.'[oicn -wnosid z'mnego tytuln broszurhit
ie drukowono nawet paszkwile na f,anonio.tfri. iloiem nnwgt do.'
my$lad sig, ie temi spororni zairnowalo sie wiele os6b, ie przociw
i za niemi, wdczyla ealr literatura. Wiella uhoda , Le tr nrsn
broszurowa literatura tak rozrzucore po tyriqcach rdr; wiella
szkoda, ie zupelnie jest prawie dla nor nieznena. Iletto ciotrwych
tzeety znaledliby$my w broszumch i do driej6w naszych, i co
wainiejsza, dla poety i powieSciopisarze, db driej6w obyczaj6w
przodk6w nasryeh! Czasen san przedmiet ryoru j"rt niewainy
i nikczennfr a rvielfu jednakie warto$d rna sp6r . dla doro&ir,

- jakiem.i . popierajq .rig dwie walozgcc Ftrony. !Y- z.lpale nieraz
rzerrnierzowi wymLnie sie lryrercnio shrodawne, dzi$ zapomnia-

. 'rer o czasem i szczeg6l dzielowtr i szczei6t do tyeiorysu znaho-
mitego czlowieka, i szczeg6t objasniaj?ct nrnr 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 na6 nowl instytucya

z tomem porzgdnyeh ustaw w rgku, piryjmowela Chrzegt obywa-
telstwa t ptalz waki wzajemne, nieraz pochwaly, a nierar i potwr
rtre. MCmy teraz faht, ie znaleili sie w Rplitdj niep_rzyjaciole
Kanoniczek. 

'Piszqca 
szlachta, bo szlachcic wtenczas byl i lito-

ratem i.wszystkidm, gniewala sig prz'eciei- na zgromadzenie szla-
checkie, ktire wyrti'Sei swojego'pochodzenia,"herbarni i rtrreni

' 
aktami dowodtilo. Zdale sie, 

- 
ie- szlachta w hapitule Kanoniczeh

widziafu jakiei dqienia mpinowladne, i dl*ego drulowah frvoie

Too lil. Sterptcri lEitll. 30
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broszur m zgrotrrdzcnio, w obrenie panny ilagnrulidj. Bo na I

panniq Megnnrtidj nic cpelnialo sie h rl4 uhrte w Rplitdj prty-
rlowie, io rzlachcic na zagrodzie r6wny wojewodzie. Jeieti wige
r czasem odlrryjl sfu gdzie w ramlnigtdj dla Swiata ludzkiego
krieinicy, broezury i picma anonim6w, o Lt6rych tutaj wzmianka,
zyskajq przez to'wielce dzieie Krnoniczek warszawcLich, a zrpcwne
przybgdzie z nich niejeden joszcre ciekrwy szczegdl dla rysu
charahteryrtycznego epoki.

Co do lVypitu s uttau orV&ulngch, wypis ten, jaL sam
tytul pokeruje, dla obrony zgronedzenia przytacza treid z pr&w,
nadanych Lapitule przez panil Zanojsl4. Cel wypir.u jest dowie$d,
ie panna Magnnrka spotwrrza zgronodzenio pnor obreionl mi-
lo$d wlasnq, i ie f,anoniczki rz1dz1 sig czyrtg moraloo$ci1, pilnu-
igc sluiiby Boidj i ko$eiola. Ale jeieli$my odgadli, Le opozycy1
obudzila zardrorna my$l drobndj, ztgonow6j, niewielLidj szlachty;
to lrapitula niewiele zyskala wydaniem tdj broszurir bo owgzern
ieszczc podawala brori na siebie. l7yptt zaimuje w rkr6coniu
Konslgtucge. Dlatego wiele artyLul6w w nim opuszczonych, jak
np. .wiadono5bi o elclcyi ksieni, o pogrzebech i tsrtanentach, ie
nie wyliczym innych postanowiei pani Zamojskidj. W dw6ch
przypiskach iywo drainitto panna Magnuska. A t tych wla$nie
przypirh6w i z tytulu samdj broszury wnosim, o zawzigto3ci wal-
kir, jale ns zaraniu swojego iycia stnczad musialo zgromadzenie
Kanoniczek.

. Po inierci Galecki 0i, r, prawo przypadajgce sobie rzgdy, pod
tytulem administratorLi i prezydenthi w kapitule, objgla najstarsza
f,anoniczka Joanna Dzieduszycka, zmartdj hsieni lrrew-nr, synowica
ctryjecana, bo i Galeeha z Dziedurzychidj sig rodzila. Elekcyo nast4-
piri byla powinna w 6 tygodni, a wlgc najdaldj * pidrwszyih dniach
lwietnia 1748 r. Tymczesem zdaje sig, ie bezkr6le,wie przewlelrlo
sig czas ogronny, bo rok przegzlo. Tyuczarem do zgromadze-
nia wgtlpity na mieisce dawnidj zmarlych Kaoeniczek nowe dzie-
wice, jakoto: Magdalena Podolka, ltaryanna Zofia Bratoszewska
chorgianka gostyrlska, Barbara Zofr,aKombrowrta stolnik6wna bet-
zka i Franciszka Gniezdowska. Dzialo eig to w r. lz4g. ' I\am
1ie z-dai-e, io znqwu Kdmorowska byla oprorro.4 przez zgroma-
drenie-do przyjecia dobrowolnie $lub6w,.bo kapituli oddaiila jdj
tld _sobe zwierzchnictwo. . Rok c.aly zgodzid sie nie 4o$ty Kanq-
niczki' kt6re aporyigdzy siebie obiai ua ksienig. Tiuino przy-
pu$cid' 

:.Ot 
aiezgoda i jakie$ stroui'ctwa dzielity zgromadienie,
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