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W chwili, kiedy ogólne zaintereso
wanie wraca si? ku krainie mi?dzy Wis

?? a Bugiem, zw?aszcza ku z amojszczy?
nie, która stanowi jedno z centr naszych
bli?szych wschodnich rubie?y, nie b?dzie'
od rzeczy zaj?? si? tak?e ,nieco materja
?ern, tycz?cym si? praesz?o?ci Zamo?cia.

Uczyni? to nale?y tym bardziej. ?e prze
sz?o?? Zamo?cia poczyna ju? szersze ko
?a interesowa? i budzi ju?, zarówno bierne

jak i czynne ko?a w tym kierunku.

Gdym przed laty dwoma bawi? w

Zamo?ciu i czyni? dorywczo, o ile to

w mych ó wczesnych warunkach by?o
mo?liwym, studia nad jego przesz?o?ci?,
usi?owa?em zapozna? si? te? z miejsco
wym materja?em archi walnym. Plon tych'
poszukiwa? by? niezbyt obfity, gdy? zdo

?a?em zapozna? si? bli?ej jedynie tylko
'/. t? cz??ci? archiwum kollegiaty zam..j-
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skiej, która- si? miesci w kancelarii pa

rafjalnej, w parterze na wikarówce:

Nie znalaz?em tam nic innego, - jak
tylko szereg tomów ksi?g metrycznych,
si?gaj?cych roku 1658. Pocz??em je przeg

l?da? i zdo?a?em poczyni? nieco zapis
ków, lecz te, niestety, uleg?y, nie z wi

ny wszak?e podpisanego, cz??ciowej za

tracie tak dalece, ?e zaledwo kilkana?cie

fragmentów pozosta?o. Lecz to, corv., przy

przegl?daniu ksi?g wyblak?ych zauwa?y?.
stanowi ju? powa?ny substrat do wielu

uwag i do gor?cego apelu ku tym, któ

'rym warunki miejscowe pozwol? na ex

ploatacje materia?u, do tym gor?tszej pra

cy w owym kierunku.

Praca ta jest tym konieczniejsza,
bo nie wiadomo, co mo?e si? z tym zbio

rem sta? w przysz?o?ci; bo? mo?e go

spotka? los najgorszy, jak si? to sta?o

z archiwum ko?cielnym wSita?cu.

Nie wchodz?c obecnie w praktycz
ne ?ci?le znaczenie ksi?g metrycznych,
spróbuj? tylko z ogólnego i szczegó?o
wego stanowiska oceni? materja? zamoj
ski dla historii.

Ksi?gi metrykalne s? instytucj? pras

tar?. Ju? bowiem w pierwszych wiekach

1
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chrze?cja?stwa prowadzono metryki
chrztu, lecz nie wsz?dzie, a u nas przed

po?ow? wieku XVI nie s? znane. Dopie- ,

1'0 bowiem uchwa?y soboru trydenckiego
w roku 1563 (Sesja 24 c. 1. de reform.

metr.) przepisa?y duszpasterzom obo

wi?zek, PL owadzenia dwojakiego typu
ksi?g metrycznych t.. j. chrztu i ?lubów

(pi etrices captisatorum i copulatorum).
Z czasem przy??czy?y si? do tego ksi?gi
zmar?ych (rnetrices mortuorurn) i ksi?gi
zapowiedzi (metrices denuntiatorum). O

ile chodzi o .czasy przed soborem Try
denckim, to jedynie Ko?ció? Panny Marji
rpo?e si? pochlubi? najstarszym pocztem

ksi?g chrztów, si?gaj?cym roku 1548. Na

tomiast ksi?gi ma??e?stw si?gaj? dopiero
wg??b, id?c od roku 1578. Naogó? jednak
ksi?gi metrykalne na ziemiach .polskich
przewa?nie si?gaj? .dopier o- pocz?tków
wieku XVI. Pochodzi to st?d, ?e zarz?

dzenia administracyjne ko?cielne nie by
?y zawsze energicznie wykonywane. Tak

na przyk?ad, przeprowadzenie uchwa? w

tej mierze soboru trydenckiego podejmuje
dopiero w roku 1578 nuncjusz Coligori.
Nast?pnie depiero ustawodawstwo syno
dalne wywiera nacisk na podw?adne or

gana ko?cielne, lecz nie wsz?dzie z dob-
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rym skutkiem. Nie ulega te? w?tpliwo ?

CI, ze wiele najstarszych ksi?g zniszcza

?o tak, ?e niejednokrotnie trudno oceni?,

czy zachowane ksi?gi s? istotnie najstar-
szymi, pierwotnymi.

'

Pytanie to dla Zamo?cia nader wa?

ue, DO kollegjata ?w. Tomasza w Za-
-,

mo?ciu, s?dz?c z daty za?o?enia, powinna
by?a posiada? ksi?gi metryczne, co nej-
mniej od pocz?tku wieku XVII. podczas

l-gdy w rzeczywisto?ci zacho wane si?gaj?
dopiero drugiej po?owy tego? wieku. Py
taniern jest, jaka tego przyczyna. Infor- Imarle ustne 'W z arz?dzie parafji nie da-

?y ?adnego rezultatu; poniewa? zachowa-

ne ksi?gi poczynaj? si? akuratnie od roku

1648, mo?na niemal' za pewnik u wa?a?, ?e

pierwotne zgorza?y w roku 1657, podczas'
s?ynnego po?aru, który, jak wiadomo,

. obj?? te? l' kollegjat?.
Poza tym zachowa?y si?' od tego cza

su w komplecie i by?y prowadzone nader

starannie, podobnie, jak to traogól bywa
w innych parafjachl Pochodzi to st?d, ?e

w sprawie ksi?g metrykalnych i ich pro
wadzenia szed? nacisk tak?e i ze strony

organów ?wieckich. Wp?yn??a na to cha

rakterystyczna faza w uk?adzie naszych
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stosunków spo?ecznych, która w XVI wie

ku zaznacza?a sie zamykaniem i wy??cz
no?ci? stanu szlacheckiego. Zapiski metry

kalne. pocz?wszy od tego czasu, zacz??y
stanowi? nader wa?ne ?wiadectwo urz?

dowe w spr a wach spadkowych, zw?asz

cza o dobra ziemskie, a ponadto wspra
wach wywodowych szlacheckich, \\1 X VII

i XVIII wieku mno?? si? przyk?ady ob

latowanych metryk w ksi?gach s?dowych.
Zwyczaj ten, zrazu sporadycznie ,stoso

wany przez strony prywatne, staje si?I
I

.obowi?zkiem duszpasterskim od czasu

odno?nej uchwa?y konwokacji warszaw

skiej z roku 1764. W my?l tej?e byli z o

bowi?zani proboszcze corocznie po. no

wym roku ob?atowa? w aktach grodzkich

wykazy m-tryk i chrztów szlacheckich.

Przepis ten, jak stwierdzono, na niektó

rych obszarach stosowany, od roku 1789

rozci?gni?to tak?e na urz?dy parafjalne
:

grecko-katolickie i dyssydenckie.
.

Ta wv??czno?? w traktowaniu met

ryk szlacheckich ze strony w?adz ?wiec

kich, mia?a swój wyraz w samym prowa

dzeniu ksi?g. Przestrzegano tu ?ci?le ty

tulatury i przynale?no?ci stanowej. W

tej mierze ksi?gi zamojskiej kollegjaty
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zupe?nie temu ogólnemu typowi odpowia
daj?. , Osoby stanu szlacheckiego, oprócz
ewentualnie piastowanego urz?du, nosz?
tytu? nobilis, generosus, maqnificus, illusiris

(naprzyk?ad nobilis Nicolaus Trojanowski;
nobilis Helena Szyma?ska; generosus
Nicolaus Borzecki; generosa Joanna W ?g
gli?ska. Zob. zapiski Metr. Cap. pod ro

kiem 1658 1 wrze?nia i 1660 I O lutego).
Mieszczan wyró?nia si? tytu?em sla wet

nych (famotus), a profesorów. Akademji
Zamojskiej' mieni si? excelencjami, jak
o tym ?wiadczy zapiska o ?lubie "excel?
lentissimi domini", doktora medycyny
i profesora fizyki Sebastjana Dobr?szew
skiego, ze s?awetn? Konstancj?, wdow?
po Morsztynie (Metr. Cap. I p. 52; pod
rokiem 1669 1 stycznia).

Wida? z tego, ?e materja? metryk
kollegjaty .zamojskiej mo?e dostarczy?,
o ile chodzi o materja?y historyczno-ge
nealogiczne, zarówno odno?nie do szlach

ty, jak i mieszcza?stwa, jak równie?

przedstawicieli Akademji, wiele danych .

. Przy opracowaniu te? nale?a?oby te gru.
py wyodr?bni?, a w ka?dym razie wszyst-,
kie trzy z osobna uwzgl?dni?.

Nast?pnie nale?a?oby' dok?adniej
zaj?? si? zapiskami, gdzie wchodzi w gr?
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d w ór xi???t mazowieckich. Przy prze

gl?daniu ksi?g ZC:lUW;I?am, ?e ilekro? kto?

wyst?puje z dworu, rezyduj?cego w pa

a cu, to zapiski s? nader obszerne. Xie?-

'na. Wi?nio wiecka wyst?puje do?? cz?sto

w
\ roli staro?ciny- lub matki \

chrzestnej.
Nadto spotykamy tu szereg nazwisk cu

dzoziemskich z pomi?dzy dworzan lub

wojsk cudzoziemskich, które tu przeby
wa?y. jako za?oga. Na odr?bne i staranne

traktowanie tej grupy zapisek nale?a?oby
równie? nacisk po?o?y?.

Nakoniec nasuwaj? si? tu jeszcze
dwie uw agi; mo?liwym jest, ?e si? na

potka tu zapiski liistorycz ne. M nie uda?o

si? wynale?? jedn?, tycz?c? si? ?rnier

ci cesarzowej Marji Teresy, o tyle zna

mie nn?, ?e pod dat? nekrologjum przy

toczono W libri mortuorum inextenso od

powiedni cyrkularz w?adz gubernjalnych,
zarz?dzaj?cy nabo?e?stwo ?a?obne za

cesarzow?.

Ze 'wzgl?du za? na to, ?e materja?
jest mniej wi?cej kompletny, mo?na spró
bowa? obliczenia ilo?ci rzymsko-katolic

kich, wzgl?dni:eprzeclsta wi? ruch w?ród
.

rzymsko-katolickich, przyczym nale?a?oby
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zwraca? uwag? na neofitów. Pami?ta?
bowiem nale?y, ?e ten szereg suchych
notatek, sporz?dzonych nCl wyblak?ych
kartach ksi?g, to raptularze kultury i pra
cy polskiej na tych rubie?ach.

I-- ..,.
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