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Wstęp

Druga połowa XVIII w. przyniosła kryzys w życiu wielu in -
sty tutów zakonnych działających w ówczesnej Rzeczpospolitej
Oboj ga Narodów. Jego źródeł należy się przede wszystkim do -
pa trywać w minionej epoce zwanej saską. Zakony były wówczas
ata kowane przez wielu przedstawicieli Oświecenia, którzy wy ty -
kali im bezużyteczność. Jednocześnie ze strony niektórych bis -
kupów, jak również światłych przedstawicieli społeczeństwa,
po częły płynąć zachęty pod adresem zakonów do dokonania
we wnę trznej reformy, zgodnej z duchem czasów. Na wo ływano,
aby za kon nicy włączyli się aktywnie w dzieło odnowy kultu -
ralnej i mo ralnej społeczeństwa polskiego.

W zaistniałych okolicznościach, powstały na ziemiach pol -
skich ponad 100 lat wcześniej Zakon Marianów postanowił
czyn  nie odpowiedzieć na wyzwania czasów. Problem odnowy
stał się dlań zadaniem pierwszoplanowym. W jej realizację za an -
gażowała się grupka kilku zakonników, której przewodził no wo
wybrany przełożony generalny o. Rajmund Nowicki. Refor ma
zakonu mia ła obejmować dwa cele: reformę Konsty tucji oraz
uniezależnienie się od franciszkanów, którzy hamo wali rozwój
marianów trak tując ich jako swoją własną, zależną prowincję.

Pośród tych „mariańskich reformatorów” znajdował się po -
cho dzący z Czech o. Kandyd Spourny. Był człowiekiem nieprze -
ciętnym i, jak podają źródła archiwalne, w zakonie cieszył się
du żym sza cunkiem i autorytetem. Piastował funkcję sekretarza
zako nu, a jako człowiek doskonale wykształcony, posiadający
tytuł „dokto ra św. Teologii”, przez 22 lata wykładał mariańskim
klery kom filozofię i teologię. Faktem wartym podkreślenia jest
to, że jego Dissertationes czyli w dzisiejszym rozumieniu praca
doktor ska, została wydana drukiem w Wilnie w 1755 r. 

Decyzją kapituły generalnej, 26 października 1776 r. ojciec
Kan dyd został mianowany prokuratorem generalnym zakonu 
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z po le ceniem zajęcia się procesem beatyfikacyjnym o. Papczyń -
skiego i o. Wyszyńskiego. W celu ułatwienia kontaktów ze Stoli -
cą Apo stol ską miał on również na nowo podjąć starania o zna -
lezienie w Rzy mie miejsca, gdzie marianie mogliby osiąść na
stałe. Wraz z nim do Rzymu wysłany został w charakterze
socjusza o. Jan Nie za bitowski. Obaj przybyli do Wiecznego
Mia s ta z końcem 1776 r. i zatrzymali się przez pewien czas 
w klasztorze fran cisz kanów Aracoeli. Ojciec Kandyd natych -
miast po przybyciu do Rzy mu rozpoczął intensywne poszu -
kiwania odpowiedniego miej s ca na założenie stałej placówki. 
Z ko respondencji, jaką wy mie ni ał z przełożonym generalnym w
Pol sce oraz o. Fischerem w Por tu  galii, wynika, że próbował on
początkowo objąć w posia danie kościół i klasztor Santa Maria in
Navicella. Pod koniec 1777 r. o. Spourny dowiedział się o pla -
nach sprzedaży przez cystersów ich klasztoru, do którego
przylegał pochodzący z VIII wieku koś ciół św. Wita. Dnia 23 lu -
te go 1779 r. papież Pius VI w spe cjalnym breve apostolskim wy -
ra ził zgodę na sprzedaż klasz toru marianom. Dzięki zabiegom o.
Spournego i jego zdolności zjed nywania sobie lu dzi, a szcze -
gólnie pomocy finansowej abpa Ka ro la Camuzi, ma ri anie objęli
w posiadanie wspomniany klasztor i kościół 14 lip ca 1779 r.
Zakon utrzymał swoją rzymską placówkę do 1798 r., kiedy to
Napoleon, po zajęciu Wiecznego Miasta nakazał wszyst  kim ob -
co krajowcom opuszczenie Rzymu.

Jednym z zadań przebywającego w Rzymie o. Kandyda
Spour nego, jako prokuratora generalnego, było przygoto wy -
wanie aktu prawnego pozwalającego marianom na odłą czenie
się od fran ciszkanów reformatów. Ten czasochłonny pro ces,
wymaga jący spo  rych zdolności dyplomatycznych, zakoń czył
dopiero na stęp ca Spournego na urzędzie prokuratora general -
nego – o. Nor bert Gołkowski w 1786 r.

Po pomyślnym załatwieniu spraw w Rzymie, o. Spourny ra -
zem z o. Niezabitowskim mieli udać się do Portugalii, gdzie 
o. Kandyd miał objąć urząd przełożonego mariańskiego klasz -



toru w Balsamão. Tak się jednak nie stało. Na skutek poryw czego
charakteru o. Spourny wszedł w konflikt na tle fi nan sowym z ad -
wokatem zajmującym się sprawami beatyfika cyj nymi o. Wy -
szyń skiego i w 1783 r. został odwołany do Polski. Niestety
dekadę później, być może w wyniku jakiegoś bliżej nie zidenty -
fiko wa nego kryzysu osobistego, opuścił Zakon Maria nów i w
1793 r. prze szedł w szeregi duchowieństwa diecezjal nego.

Mieszkający przez 6 lat w Rzymie o. Kandyd jest autorem
przy najmniej 17 listów pisanych do ojca generała Rajmunda
Nowic kiego i innych ojców marianów w Polsce. Są one źródłem
cen nych informacji dotyczących reformy zakonu, a także za wie -
rają pro pozycje oraz wskazówki dotyczące uniezależnienia się
od oj ców franciszkanów. Publikowany tu list, adresowany do
prze łożonego generalnego zakonu, jest jednym z obszer niej -
szych. Autor porusza w nim wiele ciekawych wątków. Pisze
barw nym stylem, używając odważnych sformułowań, w które
wkłada duży ładunek emo cjo nalny, świadczący o głębokim za -
angażowaniu w sprawy zakonu. Na kopię tego listu, spo rzą dzo -
ną przez ks. Bo le sława Jakimowicza MIC, natrafiono w Archi -
 wum Gene ral nym Księży Ma ria nów w Rzymie. Z uwagi na wa -
lory histo ryczne pis ma, zawarte w nim inte resujące szcze góły
oraz nowe światło jakie rzuca na historię i stosunki panujące
wewnątrz zakonu w XVIII w., zadaliśmy sobie trud spol   sz czenia
tekstu i udostęp nie nia go szerszemu gronu współ  braci.

Andrzej R. Mączyński MIC
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[dostęp: 18.07.2013]. 
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G dy z woli i polecenia Kapituły podjąłem starania 
w kwes tii pertraktacji w Rzymie o zatwierdzenie na sze -

go Zakonu, nara dza łem się w tej sprawie z adwokatem
[Giovannim] Alle giani, jak też z in nymi, tak samo przy chyl nymi
naszemu Zakonowi roz trop nymi osobami. Wszyscy oni zgod -
nie radzili, aby nie dopra szać się kon fir macji sub ista, respectu
Ministri Generalis Ordinis Obser van tium subiectionis forma,
sub qua [potwier dze nia tej formy zależ ności od Ministra Gene -
ralnego Zako nu Obser wantów, w któ rej dotąd, choć do bro wol -
nie, zostajemy]. Za po trzeb  ną jed nak i bar dzo poży tecz ną rzecz
uznali staranie się o ta ką konfir mację, przez którą byś my się na
przyszłość oswobo dzili od tej uzur powanej nad nami władzy
fratrów [braci fran cisz kanów] i bez wszel kiego refor mackiego
bałamuctwa, przy znawania i bez uzna wania jakiej  kolwiek ich
nad nami zwierzch ności immediate [bez po średnio] przez włas -
nego Przełożonego Generalnego byli rzą dzeni. 

Rozumiem, że te życzliwe zdania powinny się podobać każ -
demu z nas. Ja jednakże nadal nie rozumiem, sub qua nam
forma [w jakiej formie] jest mi zlecone staranie się o kon fir -
mację Zako nu. Ale przy pominam sobie te godne i przyzwoite
opinie na te mat konfirmacji, które nie raz, ale często prywatnie
zda rzało mi się słyszeć od naszych osób zakonnych, że dobrze
by było, gdy by udało się pozbyć owej reformackiej opieki nad
nami. Nie jeden pragnął, by było to możliwe. Potwierdzał to 
i trze ci, i dzie siąty, i każdy, i wątpię, aby znajdował się między
nami choć jeden (chyba nieprzyjaciel Zakonu), który by nie
prag nął swego oswobodzenia spod tego jarzma, uwolnienia
Zakonu, i z całego serca nie życzył sobie tego. 

Prawdą jest, że słyszałem niekiedy opinie innych, którzy
uwa żali, że sprowadzanie na nasze generalne kapituły fratrów 
i uda wanie się do nich lub do ich generała w każdej sprawie 
i oko liczności z uzna niem szczególnego podporządkowania jest
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mniej szkodliwe dla na sze go Zakonu. W podobnych ciemnoś -
ciach i błę dach wychowany by łem w swoim Zakonie jeszcze i ja
wtedy, kiedy na ich kapitułę gene ral ną zapraszałem do Rzymu
Reve ren dissimum Patrem Præpositum Generalem [Najczcigod -
niej sze go Ojca Przełożonego Generalnego] (nie jednak ze złej
lub uszczyp liwej my ś li, jak to tłumaczono, ale jedynie ze szcze -
rej przychyl ności i zwyk łej przyjaźni, w której, jak wtedy są -
dziłem, znajdo wałem się). Lecz gdy przetarłem tu w Rzymie
oczy, przy pat rzy łem się dzia łalności fratrów. Przysłuchiwałem
się po trzeb  nym do wiadomości i po znania rzeczom. Co jak być
mo że lub jak być powinno, często się od innych osób dowia -
dywałem. Wtedy do pie ro uświadomiłem so bie podawane nam
na kapitu łach przez owych fratrów chytre rady i zdrady wielkie,
poniżenie naszego Zakonu i bar dzo złe zwo dze nie oraz o wiele
gorszy od tego podstęp wobec na szych po przed ników i wmó -
wienie im, a mai ori ex parte [w więk szości] i po większej części
wymuszenie na nas przyłączenia do ich zakonu. Uznałem to za
bardzo szkod liwe, gdy dowie działem się, że to pod porząd -
kowanie się nie było konieczne, tak jak w przypadku in nych
zakonów, starszych lub młodszych od naszego, które nie uznają
cudzego zwierzch nict wa, i gdy poznałem korzyści, jakie wy ni -
ka ją z takiej niezależ ności. 

Poradziwszy się zatem w tej sprawie wspomnianych wyżej
przyjaciół, nie śmiałem starać się directe [bezpośrednio] o wy -
jęcie spod władzy franciszkanów, ani też nie mógłbym sam 
z sie bie te go dokonać vigore [mocą] tylko jednego danego mi
zlece nia i bez po parcia Wielmożnego Państwa w Polsce. Nale -
żało bowiem już wcześ niej czynić powoli przygotowania przez
odda lenie się od ju rysdykcji owych fratrów nad nami i tym
niejako sposobem każ demu, a zwłasz cza fratrom, wybić ją 
z głowy i po ka zać, że takowa zwierzchność była nad nami a
nobis exorata [przez nas upro szona]. Trzeba więc by ło w na -
szym Zakonie wy dać rozporzą dze nie co do konieczności ist -
nienia osób o odpo wied nich kwalifi kacjach, na wzór innych
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ułożyć Regułę i Konsty tucje, przeczyścić je z nasianego w nie
kąkolu, aby tam, gdzie w ta kiej sprawie z ty mi dokumentami
będzie potrzeba sta nąć, nie znajdowało się nic takiego, co
byłoby niegodne naszego sta nu lub niepotrzebne, albo
całkowicie szkodliwe. Nie śmiałem więc sta rać się o egzempcję
także z tej przyczyny, abym przez to Zakon nie naraził na
uzasad nione wówczas o nim mniemanie, iż rzeczywiście
zwierzchność fratrów nad sobą uznawać był powi nien nie
dobro wolnie, ale z ko nieczności.  

A ponieważ dla realizacji takiego przedsięwzięcia nie myśla -
no o wspom nianych sposobach z powodu pewnych szkod -
liwych dla nas trudności, powinienem był z tego takie
wyciągnąć wnios ki: że być może myśl i żądanie nasze otrzy -
mania konfirmacji Zakonu naszego in forma [w formie] owej
tak znacznie ograni cza jącej nasz Zakon zależ ności i uznawania
cudzej nad sobą zwierz chności  jest zbyt wczesne, i gdy dłużej
biedziłem się tego typu domysłami i wyraźniejszej w tym woli
Zakonu spodziewać się nie miałem, obrałem medium [sposób],
którym bym niczyjej myśli nie uczynił najmniejszego
præiudicium [uszczerbku]. Uło ży łem więc suo stylo debito ad
eundem effectum supplicem libellum [w tym celu skromną
książeczkę, utrzymaną w od po wiednim stylu]. Nic w niej o ja -
kiejkolwiek na nasz kark per Patrem Joachimum [przez ojca
Joachima Kozłowskiego] zaciąg niętej agregacji, tzn. o przy łą -
cze niu się do obserwantów, lub uzur powanej nad nami jurys -
dykcji fratrów nie wspominałem. Książeczkę, zanim przed sta -
wi łem ją adwokatowi papieskiemu, kilka razy podałem do cen -
zu ry. Jednak tam [tzn. w Rzymie], przybywszy z ks. Janem, zna -
laz łem przygotowane już przez frat rów (którzy przed nami do
Rzy mu przy jechali, bo byli o zamie rzonej sprawie informowani
i ostrze żeni immediate [bezpo śred nio] przez byłego komisarza)
za sadz ki, i dla tego dokumenty na sze, Regułę, Konstytucje, apro -
bację i ich potwier dzenie kazano nam przedstawić. 
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W tych dokumentach, gdy zapoznał się z nimi Secretaria
eiusdem Congregationis [sekretariat tejże kongregacji], a na pra -
wie każdej karcie jakąś zwierzchność fratrów nad nami dostrze -
żono, wydano pro informatione et voto ad Procuratorem Gene -
ralem Observantium et ut producat literas unionis et incorpo ra -
tio nis alium rescriptum [proku ra torowi generalnemu obser -
wan tów dla zasięgnięcia informacji inny reskrypt, aby okazał
doku men ty potwierdzające unię i inkorporację]. W tej kwestii
ponow nie za sięgnąłem rady, przyszedłszy solita die ad præ -
fatam asso ci a tus Congregationem [w towarzystwie w zwy k ły
dzień do wspom nia nej Kongregacji], a petendo voto Procu rato -
ris obser van tium cum evidenti præiudicio meæ Religionis si tale
requi ratur nunquam alias repetitum [gdzie prosiłem o pro -
kuratora peł no mocnika, gdyż oczywiste jest, że wciąż spo ty kają
mój Zakon różne trudności] i usprawiedliwiałem się, do da jąc 
i to, że nigdy nie otrzymałem polecenia, aby w takiej oko licz -
ności odwoływać się do pełno moc nika, a zatem uważam za
potrzebne odwołać się raczej do swego Przełożonego General -
nego w Polsce. Dopra sza łem się także pro voto [na życzenie], ut
dicta S. Congregatio ad S. Nunciaturam Po lo niœ annuere velit
[aby rzeczona Św. Kon gregacja zechciała poinformować Św.
Nun cjaturę w Polsce].  

Brałem pod uwagę to, iż iuxta informationem et votum [we -
dług informacji i zapewnień] tego prokuratora miało ponad
wszel ką wątpliwość nastąpić potwierdzenie całej używanej
przez frat rów nad nami zwierzchności i wiecznej, jak długo
istniałby Za kon, niewoli, jaką by fratrzy nad nami i od nas pra -
gnęli mieć. Wte dy już byśmy musieli corocznie daniny opłacać
i utrzymywać ich pro wincje, a wąt pliwe jest, czy kiedykolwiek
uda łoby się nam bez niezwykłych trud ności uwolnić z tak cięż -
kiej niewoli, w którą tro chę przez ściąganie od nich komisarzy
ledwo nie wplątaliśmy się. Ale to tymczasem pominąwszy,
uzna liś my za rzecz hoc in puncto [w tej chwili] po trzebną
poinfor mować o tej sprawie ich generała, aby chciał w tym
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pośred niczyć i ułatwić przez swoje pośred nictwo rozwiązanie
zacho dzą cych trudności, zwłaszcza, iż Zakon nasz od samego
począt ku nie znał, ani nie powinien był znać nigdy żadnej
podległości i zależności od osób w Zakonie Sera fickim bądź
jakichkolwiek innych, a jedynie præcise ab Eius Ordine impulsu
benevolo [cie szył się dobrowolną protekcją] same   go generała.
Cho ciaż nasz Zakon pro suo libitu puro non ex necessitate coac -
tiva et ad id obligante [całkiem dobrowolnie, a nie z wymu szo -
nej ko niecz ności lub z obowiązku] miał zwyczaj spro wadzać 
z tego zakonu komisarzy, jednakże środki nie na siebie i dla
siebie zwykł był otrzymywać, tylko dla owych komisarzy, aby tę
funkcję mogli przyjąć na nasze żądanie. Zostawał zawsze wol -
nym przy możli wości wyboru, gdyby chciał mieć innych komi -
sarzy. Zawsze mógł, tak jak i dawniej, sprowadzać ich in
futurum [na przysz łość] z różnych zakonów, jak ipse
Venerabilis Pater In sti tutor [sam Czcigodny Ojciec Założyciel]
Pijarów i po nim inni ex brachio loci ordinarii [z ramienia
ordynariusza miej sca] spro wadzali in nych prałatów, gdy chcieli. 

Na co ów generał po długiej z nami rozmowie i wnikliwym
badaniu, ale bezskutecznym dla siebie, odpowiedział na koniec
zdumiony, zwłaszcza gdy za każdym razem tytułowałem Præ -
po situm Generalem Reverendissimum [Przełożonego General -
nego Naj czcigodniejszym] i wyliczałem innych: oficjalistów, ko -
mi sa rzy gene ralnych, prokuratorów, asystentów i inne godności
w na szym Zakonie oraz dwa naś cie Conventus præter com plu res
resi dentias [kon wentów oprócz wielu rezydencji]. Rzekł zatem:
Igitur ego nes cio, quo mo do vos ad eum Ordinem Sera phicum
accepistis, sed dic mihi in scripto plenam de vestro Ordi ne infor -
mationem, si quid per me fieri poterit videbo; si vero per te
aliquid petis, dicas mihi, fa ciam tibi libenter [tak więc nie wiem,
w jaki sposób przy łą czy liście się do Zakonu Serafickiego, lecz
podaj mi na piśmie pełną in for mację o waszym Zakonie, a zo -
baczę, co będę mógł zro bić; jeśli zaś pro sisz o coś dla siebie,
powiedz mi, chętnie to uczy nię]. Podzię kowawszy mu jed nak za
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to przyrzekłem poinfor mo wać go, dummodo pro hac vice habe -
re velit patientiam, donec pro opportunitate tem poris scripsero
ad Reverendissimum nostrum Ge ne ralem ad Polo ni am, ut tan -
dem hanc eo pleniorem consignare suis manibus valeam [byleby
tylko zechciał okazać cierpliwość, dopóki, jak tylko czas
pozwoli, nie napiszę do naszego Przełożo nego Gene ral nego w
Polsce, abym mógł tym lepiej potwierdzić informacje jego ręką]. 

W tym przypadku słusznie miałem wielkie przyczyny gra nia
na zwłokę, zapatrując się raczej cierpliwie na inne rozpo częte
ra zem w sekretariatach Congr. Indulgentiarum et Brevium
[Kon gre gacji Od pustów i Brewiów] także i Memorialium [?]
sprawy, abym, gdy po myśl nie wypadną, mógł do Polski wysłać
zadowa la ją cą wiado mość. Quo intermedio tempore [w mię dzy -
czasie] zno wu by liś my u wspom nianego generała, który
najpierw pytał się o suc cessu causæ Ven. Casimiri [przebieg
sprawy Czci god nego Kazimierza], a potem o wzmian kowane
poprzednio przed nim sta ranie o potwierdzenie Zakonu. Od po -
wie działem, że do tąd nie mam potrzebnej decyzji a Reve -
rendissimo Patre Generale ex Polonia [od Najczcigod niejszego
Ojca Generała z Polski], który jest teraz zajęty Var saviæ penes
Re giam Maiestatem [sprawami państwo wy mi u boku króla w
War szawie], i spodziewam się raczej, że il lud nego tium seliget
discu tien dum in futuro Capitulo Generali, quod adhuc nonnisi
post an nos quinque sperari potest [ta sprawa będzie dysku -
towana na przy szłej Kapitule Generalnej, której można się teraz
spodziewać po pięciu latach od ostatniej]. Generał, zro zu -
miawszy mnie, rzekł: Si igitur vultis Confirma tionem vestri Or -
dinis obti nere, debebitis im mediate a Sede S. de pendere,
Procurator Gene ralis semper in Urbe debebit residere, vos autem
in hoc conventu non potestis diu manere, sed necesse ut alibi
hospitium quæratis [Jeśli więc chce cie uzyskać potwier dzenie
waszego Zakonu, po winniście za le żeć bezpośrednio od Stolicy
Świętej. Proku rator Generalny za wsze bę dzie musiał rezy dować
w Rzymie, wy zaś w tym kon wen cie nie możecie dłużej zostać,
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lecz musicie sobie gdzie indziej szu kać schronienia]. Ucie szony
tą ad mentem meam [po mojej myśli] de cy zją ad pos teriorem
[na ostatnią] odpowiedziałem tylko pro po zycję: Nimi rum, nos
plane Conventui Aracoelitano molestos esse nolle, et aliunde id
pridem optare, ut in Alma Urbe fixum ali quem locum tene -
amus; interim vero etc. [Oczywiście, nie chcemy być cię żarem
dla konwentu aracelitańskiego, a zresztą już wcześniej szu ka -
liśmy jakiegoś stałego miejsca w Rzymie, tym czasem zaś itd.].
Pomi nąwszy sprawę zatwierdzenia velut in sus penso [nie ja ko w
za wie szeniu] trzymałem quasi in occulto [jakby w tajem ni cy]
przed frat rami przynajmniej per speciale Decretum ex S. Con -
gre gatione Indulgentiarum speciales Gratias Ordini nost ro pri -
va tivas [szcze gólne łaski zastrzeżone dla naszego Zakonu przez
odrębny dekret Św. Kongregacji do Spraw Odpustów] (po daw -
szy ad hunc effectum [w tym celu] już dawniej Supplicem Libel -
lum Sum. Pontifici [pokorną książeczkę Papieżowi]). 

Rzeczywiście starałem się o taki dekret pro specialibus
revera gratiis [w sprawie specjalnych łask], których by nam
niejeden mógł zazdrościć, przepisany ad pluras instantias
factas ex deci sione eius dem S. Congregationis solito more in
mundum [na licz ne prośby de cy zją tejże Św. Kongregacji,
wydany na świat zwy  czaj nym try bem] et in spatio aliquod
dierum [i w przeciągu kilku dni potwier dzony]. Już wkrótce ma
być odebrany. 

Czekaliśmy na ten dzień z wielką troską, ale doczekaliśmy
się niepomyślności, albowiem immediate [bezpośrednio] trzy
lub czte ry dni przed terminem, po spotkaniu naszego adwokata
cum abb. Zuckiery [z opatem Zuckiery], patronem obser wan -
tów, w tym nas przed nim [nie uświadomili], a my ukrywali, iż
daremnie księ ża czyli fratrzy czynią nam in Congregatione
Eppiscoporum et Regularium [w Kongregacji Biskupów i Za -
konów] przeszkody do otrzymania kon fir macji Zakonu,
ponieważ has et tales ex Con gre gatione Indulg. se clu sa omni
communicatione, aut depen den tia ab aliis ordinibus sed
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simpliciter, absolute et privative pro suo Ordine obtinuimus
Indul gen tias, nec aliud desideratur, nisi tantum ut sub scripta
publicantur [w Kong regacji Odpustów otrzymaliśmy takie od -
pusty za strze żone dla naszego Zakonu, a z wykluczeniem ja kiej -
kolwiek wspól noty lub za leż ności od innych zakonów, że ni -
czego więcej nie należy ocze kiwać, jak tylko tego, że po pod -
pisaniu zostaną one opublikowane]. To posłyszawszy wspom -
nia ny ów pa tron oznajmił wszystko wkrótce obserwantom,
którzy w tym i w niektórych innych sekretariatach celowo, go -
rzej niż dia b li czynili jakie mogli przeszkody do wydania nam
dekretu. Tłu maczyli, że Zakon nasz jako ani aprobowany ani
konfir mo wany, będący pod szczególną ich protekcją i zależ -
nością, do nich jest in kor poro wany, a przez ten dekret o od -
pustach (które by by ły in nost ro Or di ne superflua [w naszym
Zakonie nadmierne], gdyż mamy już uczestnictwo gratiarum
ordinis illorum [w łas kach ich zakonu]) chce sobie utorować
drogę do abso lut nego ufun dowania się i oder wania od nich. 

O tym wszystkim my nic nie wiedząc, przyszedłszy w czasie
wy znaczonym w celu odebrania przygotowanego dekretu, 
o po czy nio nych przez fratrów przeszkodach usłyszeliśmy ze
zdzi wie niem i nie po kojem. Zatem znowu ad requisitionem
Excell. Prin ci pis Somaglia Secretarii illius Congregationis [na
żą danie księ cia Somaglia, sekre tarza tej Kongregacji], musie -
liśmy po trzebne do ku menty una cum confirmatione in scripto
porrecta [ra zem z po twierdzeniem dostar czo nym na piśmie
okazać] i zło żyć u niego, usłyszawszy też od niego o uczy nio nym
nomine eiusdem S. Con gregationis requisitii ad Illust ris simum
Nuntium Poloniæ pro in for matione circa nostrum Ordi nem,
statum etc. susceptam et ac cep ta tam libere ne vel coactive, qui -
bus ve ex motivis inductam in cor porationem [w imie niu tejże
Św. Kongre gacji zasięgnięciu in for ma cji u nuncjusza w Polsce
na temat naszego Zakonu, jego stanu itd., o inkorporacji – czy
nastąpiła dobrowolnie, czy pod przy musem, i z jakich
powodów]. Już od rozpoczęcia tej wielkiej spra wy uwa żałem za
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konieczne przygotowanie takiej historycznej informacji, aby,
gdy podobnych wiadomości będzie się ktoś do ma gać od Nun -
cjusza w Polsce, jegomość ksiądz prokurator zrozu miał, czego 
i jak nam się (chcąc ad effectum finalem [do końca] raz rozpo -
czętą sprawę) dopraszać wyraźnie potrzeba, czego się wy strze -
gać a z czego tłumaczyć się powinien. Tymczasem ustnie, żeby
można się było nad tym naradzić, taką informację in scripto [na
piśmie] trzeba podać i stworzyć sobie pretekst, że aby uczynić
zadość chcę się najpierw odnieść ad Reverendissimum
Generalem [do Czci god nego Generała], względnie Przełożo -
nego Generalnego, który w od ległym daleko konwencie rezydu -
jąc, zajęty innymi spra wa mi, nie może poświęcić temu należytej
uwagi. Należałoby mu jednak o tym oznajmić, ale nieko niecz -
nie, jak dotąd zwyczaj bywał, nale gać w każdej okolicz ności na
jego przybycie do War szawy. Wy starczy, jeśli wyda zlecenie
reprezentowania go w tych sprawach, tak jak jest to w innych
zakonach. Gdyby zachodziła taka potrze ba, można też kores -
pondować. Przełożony Generalny kierując się włas nym
zdaniem oraz informacjami z Rzymu będzie prowadził braci 
i dbał, aby we wszystkim została zachowana jednomyślność. 

Trzeba więc zawsze trzymać się tego fundamentu, że Zakon
nasz ex mente Venerabilis Institutoris [zgodnie z myślą Czci -
god nego Fun da tora] ustanowiony został nie w tym celu, aby się
kiedyś połączyć z zakonem fratrów albo od nich być zależnym.
Czy tamy przecież in Litteris Professionem Regulæ illius con ce -
dentibus nos tan tum ad confraternitatem Ordinis Seraphici
acces sisse, et hoc so lum in sensu a V. Patre et aliis semper omni -
bus a S. Sede trans mis sam, acceptam fuisse [że według
Czcigodnego Fun da tora chodziło tylko o współ braterstwo,
szcze gól ny rodzaj soda licji z Zakonem Fran cisz kanów].
Ustanowił bowiem Venerabilis Pater [Czcigodny Ojciec] Zakon
nasz różniącym się we wszyst kim ab Ordine Seraphico [od Za -
konu Serafickiego], którego alia Regula, Consti tutiones aliæ,
finis alius et vestitus, obligationesque aliæ sunt [Reguła, Konsty -
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tucje, cel, ubiór i obowiązki są inne]. Nie znał Zakon nasz in pri -
mor dio sui instituti [na początku, kiedy go zakła dano] żad nej
zależności ab Ordine Seraphico [od Zakonu Sera fic kiego], gdy
pro suo libitu [według swego upodobania] na kapituły, stante
etiam vita V. P. Institutori [także za życia Czci godnego Ojca
Fundatora], wybierał na podsta wie dokumentu wy da wanego 
a S. Nuntiatura [przez nuncjaturę] różnych komisarzy, zarów -
no z pijarów, jak z ka noników. Chociaż jeszcze wcześniej będąc
w Rzymie talem confraternitatem, non so lum ab Ordine Sera -
phico, sed etiam ab Ordine Capucinorum, Dominica no rum, et
Piaristarum [taki rod zaj stowarzyszenia nie tylko od Zakonu
Serafickiego, ale także od kapucynów, domini ka nów i pija rów]
dla Zakonu naszego sam otrzy mał absque ea [bez tego], aby
żaden z tych zakonów nie uzurpował zwierzchności nad nami.
W taki sposób, w jaki omnes fere aliæ in Christiana Re publica
Con fra ternitates Archicon fra ternitatibus Almæ Urbis ag gre -
gantur quin ali quam hæ respectu illarum sui agnoscant de -
pendentiam [niemal wszystkie bractwa chrześcijańskie stowa -
rzy szają się z archikon fra terniami Wiecz nego Miasta bez uzna -
wania zależności od nich], której też ani my dotąd fratrom nie
przy zna waliśmy, ani przyznawać nie powin niśmy, mając i obie -
rając co sześć lat (chyba że post triennium [po trzech latach]
sami dobro wolnie rezyg nowali, nigdy do tego nie przymuszeni,
na Ka pi tule Prowincjalnej czyli Kongregacji, lub ina czej
Konwokacji Gene ralnej) swoich ge ne rałów i innych właś ci wych
urzędników zakon nych, których prze cież ani nazywać, ani
obierać byśmy nie mogli, gdybyśmy jakiegoś innego nad sobą
ge ne rała zwierz ch ność od czu wali lub powinni byli uznawać. A
za tem gdy byśmy z frat rami tworzyli jedno corpus [ciało] i do -
pusz czali do tego, by to jedno ciało miało dwie głowy, tworzy -
libyśmy extra ordinem natu ralem corpus informe [wbrew
naturze ciało nie kształt ne], a raczej mons trum w oczach całego
świata, bowiem in sensu lite rali [do słownie] hanc praxim, ut
nidificet ovis cum lu po [do tej pory tego nie było, żeby wilk z
owcą jedno budował gniazdo]. A chociaż do piero post feli cis -
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simum Venerabilis Patris nostri obitum [po szczęśliwej śmier ci
naszego Czcigod nego Ojca] pierwszy Pater Joachimus a s. Anna
[ojciec Joachim od św. Anny] (requiescat non obstante præsenti
historica narra tione in pace [niech odpoczywa w poko ju nieza -
leżnie od obecnej opo wieś ci]) nie zadowalając się tym, co zlecił
V. Patris [Czci godny Ojciec], pierwszy za chytrą radą fratrów
spro wadził na ka pitułę od nich komi sarza, otrzymanego nie na
pod stawie doku men tu ich genera ła, ale ex Sacra Nuntiatura [ze
Św. Nun cjatury].  

Czego przyczyna, jak wynika ex successiva antiquorum Pat -
rum ad nos transfusa traditione cum hac ex combinatione mo -
nu  mentorum manuscriptorum conformitate [z przekazu daw -
nych oj ców zgodnego z treścią rękopiśmiennych dokumentów],
była ta ka, że P. Joachimus in vita etiam Venerabilis Patris
[o. Joachim jeszcze za życia Czcigod nego Ojca], we wszystkim
wiel  ce prze ciw ny, przywłaszczał sobie Titulum Fundatoris
[tytuł fun da tora]. Wiedział o tym nasz Vene ra bilis Pater [Czci -
godny Ojciec] i prze powiedział, że tenże to P. Joa chimus
[o. Joachim] pragnął być wybrany na jego następcę post sua fata
[po jego śmierci]. A po nieważ wówczas inni Patres [ojcowie] nie
znieśliby nad sobą jego zwierzchności, którą on ipsis renun -
tiantibus [mimo ich sprze ci wu] na wszelkie sposoby byłby nad
nimi sprawo wał, cóż uczynił V. P. [Czcigodny Ojciec]? Otóż
tym niesnaskom i scy sjom, które nie chybnie by stąd wynikły,
drogę zagrodził nastę pują cym spo sobem. Jako dobry ojciec
chciał po godzić swoich synów za swego życia, gdy P.
J o a c h i m u m
[o. Joachima] wcześniej wybrał in suum coadiutorem [na swego
koadiutora], potem też raczej dobro wol nie in suo testamento
[w swoim testamencie] wyznaczył go na swo jego następcę, zaś
ojcom (dobierając tych, o których wiedział, że ży ją ze sobą 
w zgodzie) jednym konwent korabiewski, drugim gór ski ad
vitalitia [w dożywocie] przeznaczył na zamieszkanie.  

Nie podobała się jednak Patri Joachimo [o. Joachimowi],
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gdy z podróży powrócił, ta druga respectu aliorum Patrum per
V. Pat rem [decyzja Czcigodnego Ojca «Fundatora» względem
innych ojców]. Chciał więc użyć władzy nad swoimi ojcami
zadowo lonymi z wyzna czo nych przez Czcigodnego Ojca «Fun -
datora» kon wentów i przerzucić ich. Za pod stępną radą sui
familiaris reformati [swojego znajomego, zau fane go refor ma ty],
nie szczęśliwą i nigdy nieodżałowaną, pod po kryw ką wpro wa -
dzenia dobrego niby i regularnego rządu, more aliarum reli gio -
num [zgodnie ze zwyczajem innych zakonów] (sed nun quam in
aliqua antiquiori religione eo modo visitato [lecz w spo sób, 
o któ rym ni gdy nie słyszano w jakimś starym zakonie]), zwo łał
pierwszy raz kapitułę. Wywołał większy strach u tych pierw -
szych ojców, gdy od zdradli wych fratrów sprowadził komi sarza,
przez którego od razu postano wienie V. Patris [Czcigodnego
Ojca «Fundatora»] i uczy nione testamentem rozpo rządzenia
potępił (ale wielce szkod liwy, który totam beatificationis Vene -
ra bilis Institutoris [całą beatyfikację Czcigodnego Założy ciela]
oba lił). Z miejs ca przymu sił od razu wspomnianych oj ców do
zrze cze nia się con sig natorum ad vitalitia conventorum [wyzna -
czo nych dożywotnio konwen tów]. Circa oboedientiam et pau -
pe rtatem, quoniam aliqui patres visi sunt in Testamento p.m.
defuncti sui Fundatoris inscrip ti locis domuum, item pariter
inscriptiones particulares per eun dem defunctum Patrem factæ,
quod utrumque repugnat votis so lem nibus Professionibus suæ
scilicet primi contra votum oboe dientiæ, et secundum contra
votum pauper tatis; ideo prædicti religiosi Patres in hac confe -
rentia congregati paratos se stenderunt ad servanda sua
religiosa vota, imo resignarunt formaliter, tam continuæ affixi -
oni loci sicut et per sonarum conscriptioni, sed om nia in com -
muni habere volunt et obligantur [Postanowienia Fun datora
uznano za sprzeczne z zasa dą ubóstwa i posłuszeństwa, o któ -
rych mowa w uroczystych ślu bach. Ojcowie, których te decy zje
dotyczyły, zadeklarowali na Ka pitule go to wość do przestrze -
gania ślubów i zrezygnowali for malnie z wy znaczonych kon -
wentów i ich składu osobowego. Wy razili wolę i zobowiązali się
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wszystko mieć wspólne] (Protoc. pag. 108/103? et animad.
super Caus. obiect: 30 „ad finem”). Właśnie jakby Vene rabilis In -
sti tutor vio lasset obedientiam et paupertatem vota per pro fes sio -
nem solen nem Deo nuncupata! [Czcigodny Założyciel po gwał -
cił śluby po słu szeństwa i ubóstwa złożone Bogu w czasie uro -
czystej profesji!] Któż tu nie przyzna, że to złość fratrów, chęć
szkodzenia nam in futurum [na przyszłość] i zazdrosz czenia
Słu dze Bożemu tego honoru (który z pewnością byłby już do
tego czasu, si non obstaret illud so lum indignum honestæ auris
punc tum per solemnem beati fica tionis actum in Ecclesia
militanti [uczy nionego w Kościele przez uro czys ty akt beaty -
fikacji, gdyby na przeszkodzie nie stał ten nie godny ucz ciwych
uszu zarzut]) oraz pomnożenia Zakonowi na sze mu sła wy i ca -
łej Polsce zaszczytu, dyk towała użycie nad nami pod stępu 
w po staci uczynionego roz porządzenia. Czyż za tem sub illo
(men tito) rigore [pod takim (zmyś lonym) rygorem] nie można
było tako wy punkt ustanowić bez wzmianki i potę pienia owego
tak świą tobliwego (jak z po dziwem w dokumentach na szych
czy tać można) i cudownego Mę ża? Otóż ten jest już pierwszy
do pusz czonej nad nami opieki frat rów i z ich niego dzi wości
pożytek, za który ja nie odpowiadam, ale cie kawy jestem roz -
wiązania: czy jeszcze im się będziemy kłaniać i znowu na ostat -
nią zgubę na szego Zakonu i jedyną ohydę będziemy od nich
sprowadzać komi sarzy na nasze kapituły? 

Ale nie dość tego. Tu dopiero jest początek tej chytrości.
Pro szę więc o cierpliwość oraz o uwagę na tej, aż po dziś dzień
konty nu owanej nieprawidłowości pod pozorami wprowa dzania
do nas po rząd ku czyli sit venia [zostało odpuszczone]. Rządził
się zatem Pater Joachimus [ojciec Joachim] coraz bardziej
absolutnie, idąc w tym za radą fratrów, gdy contra men tem V.
Patris [wbrew in ten cjom Czcigodnego Ojca «Fun dato ra»]
przetarł już drogę dla frat rów do trzy mania zwierz chności nad
naszym Instititum [Insty tu tem]. Inne, nieprzy zwoite,
clericorum regu larium eorumque fini quem ex suo pri mæ vo
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Instituto ambire et reti nere obligamur [nie zgodne z celami
kleryków regularnych, do których jes teś my zobowiązani od
początku istnienia naszego Instytutu, wpro wadzał zwyczaje],
konstytucje pierwotne a V. Patre [Czci godnego Ojca], które ten
zo stawił czyste, po zwo lił splugawić chytrym fratrom komi -
sarzom P. Bonaventuræ Kleyn et Mansueto Leporini [o.
Bonawenturze Klein i Mansueto Lepori niemu] nasianym w nie
kąko lem, i nie słusz ne prawo przez pod danie immediate
subiectioni [bez po śred nio pod zwierzchność] wszystkich na -
szych przełożonych ge ne ral nych iurisdictionique Ministri Ge -
ne ralis Ordinis s. Francisci [pod jurysdykcję Ministra
Generalnego Zakonu św. Franciszka]; pozwolił to w tych kon -
stytucjach pisać i nie spra wiedliwie wyrazić et cum eundem [i
tym samym] dozwolił na wyznaczanie na dotąd zawsze wolne
kapituły komisarzy fratrów, powodując powinność refor mo wa -
nia, chęci kiero wa nia i opiekowania się nami, szczy cenia się na -
szymi chwaleb nymi obowiązkami, jakieś kłamliwe na początku
Zakono wi naszemu wy świadczone obrodziejstwa, zupełnie ina -
czej, niż w przypadku regu ły innych zakonów. Uczynił to dla
próżnej na przyszłość ich chwały, reclamatibus et perne -
gantibus usque in ho diernum semper nostris patribus primævis
et modernis [wbrew utrzymującemu się aż do tej pory naj -
starszych naszych ojców, jak również młod szych] zdaniu, że nie
można temu wie rzyć, aby owi ex natura sua [z natury swojej]
chciwi fratrzy, każdemu zawsze zazdrosz czący, mogli wspierać
nasz Zakon eleemosynis quibus dam in primordio nostri Instituti
[jakimiś jałmużnami w począt kach naszego Insty tutu]. 

Wszak jeżeli byłyby wątpliwości co do prawdziwości tych
treści, doczytać się można w naszych pismach, że gdy stante
vita V. Pater P. Joachimum pro impetranda nostri Instituti
appro batione [za życia Czcigodny Ojciec «Fundator» dla
uproszenia zatwier dzenia naszego Instytutu, o. Joa chi ma] wy -
słał, dał mu sporo pie niędzy, za które communi cationem factam
allatæ Decem Bene pla citorum Re gu læ ad profi tendum [nie
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musiałby kupować przyjęcia Reguły Dzie sięciu Upo do bań].
Należy to uznać nie za dobro dziejstwo, ale za przestępstwo, że
większą połowę naszego orygi nalnego proto kołu owi komisarze
fratrzy przewrotnym pió rem, per se [przez sie bie] jednym cha -
rak terem zapisawszy, nie opuś cili niczego, co mogło by za -
szkodzić w czasie laudabili me mo riæ vitæ V. Patris [życia
chwa leb nej pamięci Czcigodnego Oj ca «Fun da tora»], jak teraz
tego doświadczamy, i na zawsze trzy małoby nasz Zakon sub
hostili illorum iugo [pod ich wrogim jarzmem]. 

A więc tuta conscientia [z czystym sumieniem] można tego
do wieść, że sfałszowali nasze Konstytucje, które a genuino nos -
tri Instituti fine [wbrew prawdziwemu celowi naszego Insty -
tutu] na cią gali na swoją korzyść, aby w nas nierównie chwa -
lebniejsze obo  wiązki przytłumić. Zdrajcy originalem saltem in
parte de nost ro Instituto historiam [oryginalną tylko częściowo
historię nasze go In sty tutu] oraz apologię V. Patris Institutoris
[Czcigodnego Oj ca Założyciela] w protokół nasz chytrze
wciągnęli. Dowodem sfał szo wania przez fratrów naszych
teraźniejszych Konstytucji jest Li ber culus in 8-vo Constitu -
tionum nostrarum typis impressus pri dem cum aliis manu -
scriptis V. Patris ad Reverendissimum moder num Generalem
nostrum Roma a me uti pro tunc nihil adhuc simi le in huius -
modi somniassem remissus [wydrukowana jakiś czas temu z in -
nymi ma nus kryptami Czcigodnego Ojca książeczka w ósem ce
«chodzi o for mat wydawniczy» z tekstem naszych Kon stytucji],
w której to ksią żeczce nie przypominam so bie ni gdzie wy -
rażonej powinności o ja kiejkolwiek, nawet naj mniejszej re spec -
tu Ministri Generalis Ordinis Seraphici [zależ ności od Ministra
General nego Zakonu Serafic kiego] naszych Prze ło żo nych
Generalnych, lub sprowadzania do nas na Kapituły fratrów]. 

Jest drugim dowodem sam protokół generalny, w którym
za pom nieli zataić, że jest on przez nich pisany. Owszem,
sfabryko wawszy najpierw konstytucje, wpisali supplicem libel -
lum a patre Joachimo niby nomine omnium suo ministro gene -



� LIST OJCA KANDyDA SPOURNeGO OIC  �24

rali porrectum [petycję poda ną rzekomo w imieniu wszystkich
przez ojca Joa chi ma, którą prze kazali swojemu ministrowi
generalnemu]. W pe tycji tej uprasza się, aby Constitutiones
nostras [nasze Konsty tu cje] zreformować (jak gdyby ich generał
mógł mieć jakieś prawo nad konstytucjami nostri V. Patris
[naszego Czcigodnego Ojca]) i do sto sować lepiej do naszego
stanu. Tak jednak, że zaniedbali wciąg  nąć do protokołu
generalnego rescriptum illius sui gene ralis [odpowiedzi tego ich
generała], bo jej od razu nie mieli. 

W tych zatem tak niegodziwie, według swego upodobania,
pro prio marte [z własnej woli] ułożonych konstytucjach, czemu
przy naj mniej, gdy Præpositum [Przełożonego] wspominali, od -
ma wiając mu tituli Reverendissimi [tytułu Najczci god niej szy],
nie nazywali go Generałem? Czy nie dlatego, aby przełożeni
nasi czu li nad sobą zwierzchnictwo fratrów, bo nawet w dość
prze wrot nej głowie można pokombinować, aby Superior Gene -
ralis unius dis tincti Clericorum Regularium Ordinis [Przeło -
żony Gene ralny Za ko nu Kleryków Regu lar nych] mógł być
absque recta ra tio nis re pug nantia [wbrew zdrowemu rozsąd -
kowi] podległy alicui supe riori generali alterius ordi nis [prze -
łożonemu generalnemu innego zakonu]. Podobnie jeden brat
kapturowy mógł przewod niczyć in electione generali [w wybo -
rach generała] i zaj mo wać wyższe od niego miejsce, choćby był
tylko unius Provinciæ definitorem albo alicuius conventus
[jednej Pro wincji definitorem albo w jakimś konwencie] spo -
wiednikiem lub kaz no dzieją, czy też w Pakości gwardianem, 
a cum summo suo et nostro dishonore [z jego i na szego honoru
wielkim uszczerbkiem] po owej po waż nej (jaką alias [w innym
przypadku] brać zwykli na siebie pa pie że, kardy nałowie lub też
inni, zawsze ex statu ecclesiastico [spo śród dostoj ników
kościelnych] prałaci, ale nie bracia) funkcji zo stał lub też umarł
jako zwykły zakonnik. 

Sprawiedliwie więc nasi primævi patres [pierwsi ojcowie]
wi  dząc takie poniżenie naszego Zakonu, pomieszanie i znie -
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kształ cenie naszych czystych ustaw i siebie per P. Joachimum
[przez o. Joa chi ma] pod rządami fratrów, gdy nie mogli się temu
sami oprzeć, odwo łali się do biskupa Rostkowskiego, sufragana
po z nań skiego, i znaleźli u niego protekcję. Biskup dowiedziaw -
szy się od wyznaczonych ko mi sarzy o niesłusznym tych ojców
per P. Joa chi mus [przez o. Joachi ma] ucisku i słusznym nieza -
dowoleniu ze zmian w na szym Institutum [Instytucie], na kape -
laniach im raczej chodzić pozwolił, ale ich nigdy nie rozpędzał,
jak potem ipse P. Joa chimus [sam o. Joachim] rozgłosił i dotąd
niektórzy bona fide tan quam verum ex pulcis nar ratis [w dobrej
wierze za prawdę to uwa żają]. Trzymają też remque hanc indig -
nam pro certa [tę po głos kę niegodną uważając ją za pew ną],
jakby także nowicjat ten że biskup rozkazał zamknąć ob quas -
dam factas fictas apud eun dem episcopum per dominum
Wyszyński Josephum insi mu la tio nes [z powodu jakichś zmy -
ślonych przez pana Józefa Wy szyń skie go zarzutów, o któ rych
poinformował tegoż bisku pa]. Sed ne qua quam ita est [lecz tak w
żaden sposób nie było], albowiem gdy dictus D. Joseph Wy szyń -
ski [rzeczony pan Józef Wy szyński] wstą pił do naszego Za ko nu
aby zostać marianinem, lecz po tem zro zu miał, że podlega
reformatom. Sam jeden będąc w nowi cja cie, wy stąpił. W tym
też czasie biskup wspomnianych niektórych oj ców porozsyłał
dla wymienionych przyczyn po parafiach, ale nie roz  proszył 
z powodu D. Jos. Wyszyński [p. Józefa Wyszyń skiego] (jak P.
Joachimus coram V. Casimiro [jak o. Joachim czci godnemu Ka -
zi mierzowi], gdy Institutum [Instytut] na sz w Rzy mie wte dy
przy jąć pragnął, powiedział). Otóż przy czynę miał sam 
P. Joachi mus [o. Joachim], by nowicjat zamknąć, po nieważ żad -
nego wię cej nowicjusza wtedy nie było. Gdyby bis kup chciał
zamknąć nowicjat, uczyniłby to, a P. Joachimus illis Li te ris Con -
fir  mationis Statutorum [o. Joachim na mocy statutów], któ re
reclamatibus ali is Patribus nos tris [wbrew innym naszym oj -
com] z fratrami zre formował, nigdy przecież nie mógłby tego
no wicjatu extra men tem Episcopi [bez zgo dy biskupa] otwo rzyć. 
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Ale wracam jeszcze do owej uczynionej inter partes ita
dipo nentes [między stronami] mediacji, którą P. Joachimus ægre
fe rens [o. Joachim niechętnie traktował], gdy się jej sprzeciwić
nie mógł. Za radą fratrów dla utrzymania swojej władzy
dopraszał się pro tekcji a Ministro Generali Ordinis Seraphici [u
Ministra Gene ralnego Zakonu Serafickiego]. Przez to oraz in -
sciis et invitis su pra fatis Patribus extra Ordinem degentibus,
proprio tantum suo im pulsu Ordinem nostrum Serpahico sub -
iugavit, dum, privata quæ dam sibi data ab eodem ministro
generali declaratione nos hu i us Ordini incorporari fecit [wbrew
nieświadomym i niechęt nym ojcom, wspomnianym wyżej i ży -
jącym poza Zakonem, z włas nej woli Zakon nasz poddał Zako -
nowi Serafickiemu, kiedy to, ko rzystając z prywatnej deklaracji
tegoż ministra general nego, wcielił nas do jego zakonu]. Wtedy
dopiero confir ma tionem sua rum constitutionum in forma
communi sub termino multum æqui voco et dubio, quæ, ut
asseritus Ordini Fratrum Mi norum sancti Francisci de
observantia aggregata seu incorporata reperitur, obti nuit
[otrzymał zatwierdzenie swoich konstytucji w zwykłej formie
pod bardzo dwuznaczną i wątpliwą nazwą, tak że Zakon nasz
oka zał się agregowany czyli wcielony do Zakonu Braci
Mniejszych św. Franciszka Obserwantów]. 

Powróciwszy więc z tym do Polski jak z czymś dobrym, dla -
czego P. Joachimus [o. Joachim] owych pierwszych ojców z pa -
ra fii gwał tem do konwentu ściągnął i przymuszał do uznania
uczy nionej przez siebie inkorporacji? Czemu ci ojcowie,
usłyszawszy o tak dobrej (gdyby ją za taką uznawali albo chcieli
przyjąć) jego czynności, albo też jeśli przez biskupa rozpędzeni
byli, sami po tem dobrowolnie nie garnęli się do swych
konwentów i nie wra cali do nich? Otóż więc nie trzeba nam tej
nie bardzo zdobiącej nasz Zakon palmy. Daremnie też można
przypuszczać i temu wie rzyć, aby Zakon nasz kiedykolwiek był
in termino suppresionis [w całoś ci tłumiony]. Ale non
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obstantibus his et aliis evidentibus con vic tionibus preterquam
[jest wiele innych oprócz tych jawnych do  wodów], że 
P. Joachimus [o. Joachim] bez prawnie Zakon nasz wcie lił ad
extraneum ordinem [do innego zako nu], generałów na szych
oddał w poddaństwo, wprowadził do Kon stytucji obowiązek
sprowadzania komisarzy franciszkańskich na Kapitułę, nie
dbając nic na zawarte w testamencie V. Patris sub tremendo Dei
iudicio, ne quid innowet aut mutet [Czcigodnego Ojca, pod
groźbą strasz liwych wyroków Boskich, obostrzające zakazy, aby
niczego nie zmie niać]. Na ostatnią zgubę naszego Zakonu, żeby
zno wu zostać przełożonym, sprowadził na Kapitułę fratra
(sposób ten od prze ło żonego cudzego zakonu otrzymawszy),
nie już nawet za instru men tum S. Nuntiaturæ [zgodą Św.
Nuncjatury]. Wtedy to odważył się po zwolić tym braciszkom
gdzieniegdzie zepsuć naszą Regułę. A te raz, aby wmówić lu -
dziom naszego Zakonu, ad Ordinem Se raphi cum [że Zakon
nasz poddany jest Zakonowi Serafickiemu], on ap pro ba tionem
Regulæ Decem Beneplacitorum, quam tamen ap pro bavit so lus
Julius Secundus [aprobatę Reguły Dziesięciu Cnót czyli Upo -
dobań, którą jednak zatwierdził sam Juliusz II], przypisał Leo ni
X [Leonowi X], aby zmieszać nas cum aliis alte rius instituti per -
so nis ministro generali subiectis [z innymi osobami należą cymi
do inn ego instytutu, podlegający ministrowi ge ne ral ne mu].

Po drugie, ponieważ punctum C. 4. [czwarty punkt] nie po -
dobał się chytremu fratrowi: Teneantur autem Superiores
petere a Domino Papa unum de S. Romanæ Ecclesiæ
cardinalibus, qui sit Protector huius ordinis ut animæ etc.
[fragment Konstytucji; prze łożeni mają prosić papieża, aby
wyznaczył kardynała-protektora zakonu], dlatego w
Konstytucjach C. 9. n. 3 [rozdział 9, punkt 3] umieścił słowa:
Quæ congregatio (non ordo) habere de bet eum dem Protec to rem
S. R. E. Cardinalem, quem Ordo Sera phi cus, de etc. [które to
zgro madzenie (nie zakon) powinno mieć tego same go
kardynała-protektora, co Zakon Seraficki]. A dlacze go tak uczy -
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nił, jeżeli nie po to, żebyśmy zawsze byli nieznani S. Se di to tique
Ecclesiæ [Stolicy Św. i całemu Kościo łowi], i aby Zakon nasz nie
miał wsparcia i opie ki w swoich sprawach, tak iż udając się w
potrzebach zakon nych do kardynała-protektora Ordinis Se ra -
phici [Zakonu Serafic kiego] nic byśmy pro parte nostri Ordinis
[na rzecz naszego Zakonu] otrzymać przez niego nie mogli, co
by się owym fratrom nie podoba ło i na co by oni sami tylko nie
po zwolili. A to nam dotąd, jak sami wi dzimy, wielce
przeszkadza i zagradza drogę do załatwienia jakiej kolwiek
sprawy.

Po trzecie, pominąwszy wiele innych błędów, o mało co nas
wszystkich marianów nie wpędził w kaptur, gdy C. 5 [w roz -
dziale 5] reguły Zakonu św. Franciszka uczynił księży marianów
pra łatami. Ja nie wiem, jak można temu wierzyć, bo posita
simili tu dine a contrario [uży wając odwrotnego porównania],
czy któryś z nas, marianin, mógł by nazywać się generałem albo
pro win cja łem takiego zakonu, który zjawił się w Kościele Bo -
żym do piero trzy sta lat po śmierci założyciela? Czy więc w tym
podo bieństwie św. Franciszek, który w 1225 anno [roku] 
S. [świę cie] dokonał ży wota, mógł być bratem tej reguły, która
powstała w anno [roku] 1506 albo zakonu, który zakwit nął
dopiero w 1672 w Kościele Bo żym, w czterysta czterdzieści
sześć lat po jego śmierci?

Ale ja w to głęboko nie wchodzę, ani też nie zazdroszczę św.
Franciszkowi tego przełożeństwa. Tylko gdy się teraz nadarzyła
oka zja o tym pisać, nie mogę zataić używanej dotąd nad naszym
Zakonem zdrady, zwłaszcza czytając lub przypominając sobie
owe chytre tych fratrów w naszym Zakonie czynione rozpo rzą -
dzenia, przywłasz czanie sobie nienależącej się powagi władzy,
od wo dze nie osób za kon nych od dobrych zamiarów, zabra -
nianie przyj mo wania sobie uboższych funduszy, nakazywanie
klękania przed wy branym przeło żo nym, i wprowadzanie wiele
innego nie zli czo nego bałamuctwa, oraz nabijanie nam głowy
jedyną tylko pod łością, w tym zwłaszcza celu, aby w nas zawsze
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wspanialsze spra wy tłumić i jak najdłużej używać nad nami
swojego bez prawia. I dlatego też, aby częściej te swoje chytrości
u nas od nawiać, kapi tuły życzyli sobie mieć co trzy lata, także 
z tej przyczyny, abyśmy nie mogli ich nazywać general nymi.
Komi sarza generalnego, któ ry by w przyszłości rezydował za -
miast nich na Kapitule General nej, obierać nigdy nie radzili.
Cze mu? Cze mu? Bo nasz Zakon jesz cze jest szczupły i nowy, i
młody, dopiero puer centum anno rum [chłopiec sto lat mający],
mający mało kon wentów i niewiele osób. A czemu? Przecież
jest prócz innych Za kon Pasjonistów, za łożony zaledwie 10 lat
temu, przez niebosz czy ka papieża post su pressam societatem
[po tym społecznie tłu miony] apro bowany, ma jący zdecy do -
wanie mniej konwentów i osób, a tym samym od naszego
szczup lejszy, nowszy i młodszy (gdy ta zapewne nieu nik niona
miała być prawda), nie sprowadza żadnego cudzego komi sarza,
a tym bardziej fratra, ale more alia rum religionum [zwy cza jem
innych zakonów] przez swego od ra zu na trzyletniej Kon gre -
gacji własnego obranego komisarza kapi tułę generalną co sześć
lat zwołuje, na której præmissa per eun dem visitatione, eodem -
que præside vel aliquo saltem pro honore præ sente benevole re -
qui sito prælato ecclesiastico suum reveren dissimum præpo sit -
um genera lem [po odbytej przez niego wizy tacji, pod jego
przewod nictwem lub też tylko pod honorowym przewod -
nictwem jakiegoś innego dostojnika kościelnego, dobro wolnie
wybranego, swojego prze łożonego gene ral nego] obiera cum
immediata a S. Sede de pen dentia [przy bez pośredniej zależ -
ności od Stolicy Św.]. 

Tymże więc albo podobnym sposobem, gdyby była taka
wola, można by postąpić w naszym Zakonie, nie godzi się go
bowiem na zywać młodym i nowym, bo od jego ustanowienia
upłynęło już sto pięć lat. Ale choćby potem jeszcze nawet tysiąc
lat przeszło, zawsze przecież, jeżeli nie wyrzekniemy się tych
fratrów, będzie w mnie maniu wszystkich nowym i dopiero
rozwijającym się Za ko nem. I daj my to per exemplum [dla
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przykładu], co jednak nie prawdą jest, że też i inne zakony 
w swych początkach z cudzych zakonów osoby do siebie na
kapituły wzywały, ale nie korzystały z nich w ciągu wielu lat. Co
więcej, przed tym się zawsze wszys t  kie zakony jak najpilniej
strzegły, aby nie mieć nad sobą cudzej zwierzchności. Przyj -
mowały, co prawda, regułę św. Benedykta czy św. Augustyna,
ale w swoje własne rządy zakonne nikomu nie pozwalały się
wtrącać. Co więcej, bywało, że ci, którzy na po cząt ku jednego
patriarchy byli synami, jednej reguły i jednych ustaw naśla -
dowcami, później, jak widzimy, na odrębne frakcje się po dzie lili
i pragnęli mieć własnych generałów. Sam tylko zakon sza rych
fratrów (nie wspominając tu konwen tu al nych, bo ci mają le gi -
timam successionem [prawowitą sukcesję] od św. Franciszka) na
wiele hufców, obserwantów, kapucynów, refor matów, refor ma -
tellów, rekolektów, bonawenturystów jest podzielony. Nawet
ter cja rze mają swego generała, a po niedługim czasie i ich lai cy
osob nego sobie obiorą. Oprócz tego ci sami fratrzy zasta nawiają
się znowu między sobą nad nowym podziałem, dlatego
odkładają swoją kapitułę generalną. Hiszpanie nie chcą
przyjeżdżać na nią do Rzymu z powodu choćby samych tylko
wydatków w drodze, a zatem usiłują obrać w swoim kraju
drugiego generała, więc po dobno i refor maci zechcą mieć
swojego własnego. 

Najwyższy zatem dla nas czas, aby wyrzec się tych chytrych
frat rów, z którymi Zakon nasz nie ma żadnej wspólnoty ani w
Re gu le, ani w Ustawach, i uniknąć tego u wszystkich wstyd -
liwego i hań biącego zadziwienia, jakie czynią ci, którzy cleri -
corum regu larium [kleryków regularnych] uważają za szla -
chetniejszy stan od fratrów, albo ci, któ rzy z powodu tego
zwierzchnictwa francisz kanów nad nami uważają nostrum
Ordinem vel tantum non appro batum vel primo initiatum [nasz
Zakon za tolerowany tylko, a nie zatwierdzony, albo za dopiero
co powstały]. 

Nie należy słuchać tych nieprzyjaznych dla nas argumentów



fran ciszkanów, że nie możemy się sami bez nich rządzić, dopóki
nie bę dziemy mieć kilku prowincji, z których każda powinna się
składać z przynajmniej dwunastu konwentów. A ja przecież do -
ciek liwie szu ka jąc nigdzie o tym positive [twierdząco] ani
doczy tać, ani dowie dzieć się nie mogłem, ponieważ takie prawo
zależy od decyzji włas nej kapituły, idque hunc in finem [i to 
w tym celu], żeby konwenty nie odrywały się ab unitate identica
[od jedności]. A tymczasem czemu sami reformaci z dziesięciu
tylko kon wen tów (spodziewają się kapi tuły generalnej, aby jed -
nym głosem przegłosować na niej bernar dynów) uformowali
sobie prowincję na Rusi? Nam zaś prze szka dzając w rozwoju
naszego Zakonu przeciwnie zawsze doradzali. Tym czasem
gdybyśmy od początku byli samodzielni i starali się o fun dacje,
tak wielkie w początkach, nie byłoby kłopotu z ich przyj -
mowaniem in diversis partibus Po lo niæ [w różnych częściach
Pol ski], jak i tu, w Rzymie, et in par tibus Italiæ [i w różnych
częściach Włoch]. Radzi byśmy je przy jęli, a z czasem pomna -
żając je more aliarum religionum [zwy cza jem innych zakonów],
widzielibyśmy już wspaniale roz wi nięty nasz Zakon. 

Tym bowiem obyczajem pomnażały się wszystkie inne za -
kony w swych początkach, że nigdy nie chciały mieć nad sobą
cu dzego zakonu, wiedząc, że żaden zakon drugiemu nigdy tak
jak so bie życz liwym być nie może. Stąd też wolały korzystać
raczej z opieki S. Nun tiaturæ [Św. Nuncjatury] albo protekcji
biskupów, z większym swo im honorem i poważaniem. Uzys -
kiwały wówczas łatwość w otrzy maniu funduszy, poparcie 
w interesach. Wiele in nych zakonów od nas starszych, bez
najmniejszego uszkodzenia w całości po dziś dzień trwa pod
taką protekcją, jak sami widzimy i słyszeć możemy, nie tylko 
w Polsce, ale też i w Hiszpanii, w Niem czech, we Włoszech.
Same libere [swobodnie] obrawszy spośród siebie generała, pro
confirmatione eiusdem electionis (et in aliis quibusdam vali -
dioribus negotiis) [w celu zatwierdzenia je go nominacji (oraz 
w in nych waż niejszych sprawach)] bez tego kło potu, jaki u nas
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mamy z fratrami, zwracają się ad S. Nun tia turam vel loci
ordinarium in cuius dioecesi celebratur capitu lum conformiter
[do Św. Nuncjatury lub do ordynariusza miejsca, w któ rego
diecezji odbywa się kapituła]. A przecież nie sły szymy, aby któ -
ryś z biskupów taki zakon, który jest już zatwierdzony, tłumił 
i rozpędzał, lub po parafiach rozrzucił (jak nas bracia zwy kle
stra szą). Nam zaś może należałoby się lękać biskupów, bo
posiadamy wielkie bogactwa? Ależ nie! Owszem, dopiero wtedy
i biskupi byliby dla nas łaskawszymi, gdyż widzieliby nas pracu -
jących według celu, do jakiego został powołany nasz Institutum
in vinea Domini [Instytut w win nicy Pańskiej] i poznaliby nasze
sprawied liwe potrzeby i w po trzebach niedostatki. 

Nic by więc dziwnego nie było, żebyśmy i my, more aliarum
religionum [jak inne zakony], tak chwalebnie postąpili, jak nas
mieć chciał i w jakim stanie zostawił nas Venerabilis Institutor
[Czcigodny Założyciel], który nie dlatego nas do cudzego zako -
nu nie wcielił, że nie mógł tego zrobić, na co zawsze jakiś zakon
dla roz szerzenia swojej jurysdykcji z chęcią by zezwolił, ale dla -
tego, aby nam nie zagrodzić drogi do dalszego uszczę śli wienia
Zakonu. Wie dział, że będzie to bardziej korzystne dla roz woju
Zakonu, gdy będziemy uznawać swoją zależność a S. Nuntia -
tura [od Św. Nun cjatury], albo też od bisku pów qua adiutores
parochorum [ja ko pomocnicy proboszczów], niż do fratrów.

Dowodem, iż nasz Reverendissimus Venerabilis Pater [Naj -
przewielebniejszy i Czcigodny Ojciec] nigdy nie chciał oddać
Za ko nu pod wła dzę fratrów, jest to, co prorockim duchem
Jakubowi Wol skiemu, reformatowi, jesz cze jako in clericatu
[klerykowi] przepo wiedział, że będzie on prowincjałem. Gdy to
się spełniło, ów Wol ski został u nas komi sarzem. A dlaczego nie
przepo wiedział mu tym samym prorockim duchem (jeśli V. Pa -
ter [Czcigodny Ojciec] chciał, aby franciszkanie byli u nas komi -
sarzami), że zostanie on także komisarzem u nas? Bo takiego
natchnienia od Boga nie miał. Z tego zaś wynika, że sprowa -
dzanie do nas na kapituły frat rów jest przeciwko woli Pana
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Boga. Dotąd jeszcze ich wizyta w Za konie naszym nie sprawiła
żadnego pożytku, wręcz prze ciwnie, coraz większe wpro wa -
dzała wśród nas zamieszanie, że byś my nie po znali tego, co
byłoby potrzebne do utwier dzenia, za le cenia i po mno żenia
naszego Zakonu. 

Cóż pomyślnego mogą radzić nam bracia, którzy jedynie
pra g ną, abyśmy zawsze podlegali ich surowej władzy? Cóż
potrafią ustanowić gruntownego i stanowi naszemu potrzeb -
nego ci, którzy ani Reguł naszych, ani Konstytucji, ani
obowiązków, ani niedo stat ków nie znają, ani nie mieszkając 
z nami znać nie mogą? Jakiż pożytek czynią owe stanowione
przez nich na naszych kapitułach coraz nowsze, nie od -
powiednie dla naszego Zakonu, wzajemnie sprzeczne, raczej
szkodliwe punkty? Czy nie wywołują one raczej w członkach
Zakonu zamieszania i zakłócenia porządku? 

Nie opisując tu tego całego z nami obchodzenia się more
hos tili [obyczajem wroga] (tak powiedział pewny Monsignor)
na ka no nicznych wizytach, wspomnijmy tu tylko jednego ks.
Kowal skie go. Wizytował on nasze konwenty i gdzie tylko jakąś
pierzynę albo poduszkę u zakonników znalazł, kazał wszystkie
pruć a pie rze po powietrzu rozsiewać, i wyrządzał wiele innych
niego dzi woś ci, jak to czynią Moskale. Cóż gdybyśmy chcieli
roztrząsać wszyst kie bez prawne czynności innych komisarzy 
i przy patrzyli się ich hipokryzji. Oni ślubują ścisłe ubóstwo, 
a nam nakazują go za siebie przestrzegać. Sami używają nie
tylko pierzyn, delikatnej bielizny, kożuchów, ale też pieniędzy,
których niby w oczach ludz kich nie biorą, jednak w osob nych
skarbonkach mogą sobie trzy mać. W celach [zakonnych] także
wiel kiego ubóstwa przestrze gają, ale w skryt  kach, w piw -
niczkach pod pod łogą, co jest po trzebne do wygod ne go życia 
i należytego gospo darstwa wszystko to mają, a we Wło szech
nawet na takie drobiazgi nie zwracają uwagi.

Ja więc nie mogę pojąć, z jakiej przyczyny powinni by nam
być owi fratrzy na wizytacjach albo na kapitułach potrzebni?
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Nie dla za czerpnięcia od nich świątobliwości, bo też więcej 
u nas jej mamy niż oni. Mamy już dwóch sług Bożych, z których
pierw szego (gdyby chyt rość braci pod płaszczykiem dobro -
czynnej przy sługi nie była go w protokole naszym potępiła) już
byśmy na ołtarzach beatum [jako błogosła wionego] wielbili;
drugiego prze cież (który starał się, na ile mógł, strzec od zdrady
franciszkanów i dlatego w Lizbonie nie u nich, ale u pewnego
mieszczanina, cho ciaż w wielkiej biedzie, przez jakiś czas
korzystał z gościny), je żeli jakie nie wynikną trudności, Beatum
Casimirum [jako bło gosławionego Kazimierza] przy pilnych
stara niach możemy się spo  dziewać. Fratrzy zaś od początku
swojej refor my żadnego nam pokazać nie mogą, który by był
reformatem i świę tym, bo ci, któ ry mi się szczycą, nie są ich,
gdyż byli świętymi przed reformą. Nie są nam potrzebni
również dla powzięcia od nich jakiejś zdro wej rady, czy
informacji dotyczącej organizacji zakonu lub innej jakiejś
doskonałości. Wielu bowiem zna i my poznać powinniśmy ich
ambicję, zdrady i chytrości, którymi nas zwodzą szukając na -
szego poniżenia, gdy naśmiewają się z ubogich naszych kon -
wen tów, na szych sprawujących godności zakonne mniej powa -
żają jak i samych przełożonych generalnych, którzy przecież
szcze gólnej czołobitności wymagają. Dlatego też dziwię się, ja -
kim prawem u po czątku naszego Zakonu zapraszano ich do nas
do rządów, i za takich niedołęgów i pa ra lityków im płacono,
których oni sami w swo ich konwentach albo ścierpieć nie
chcieli, albo nie mo gli, jak sam poświadczyć to może P. [o.]
Kisieliński. Czy do edu kacji na stępcy Venerabilis Patris nostri
[na szego Czcigodnego Ojca] nie powinni być wyznaczeni zdol -
niejsi ojcowie? Czy mimo ba ła muct wa owych fratrów (którego
tak wiele do nas wpro wadzili) nie moglibyśmy mieć przy zwoicie
dostatecznej infor macji, more alia rum religionum [jak inne
zakony] do rządzenia się, wyznaczonych motiva scientia et
clara nostri Instituti [jasnych i kla rownych ce lów naszego In -
stytutu], w jakim celu Zakon nasz jest wzniesiony, jak też et
vocali aliarum religionum subinde sincere persuaden ti um
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notitia [i szczerze podanych przeko nu ją cych danych o in nych
zakonach], albo ex earundem lectionis con sti tu tionum expe -
rientia propria et praxi [studiowania konstytucji z własnego do -
świad cze nia i praktyki]? Quem usque in hodiernum [wszystko
to aż do tej pory] ukrywali przed nami franciszkanie. 

Jeżeli jednak przewodniczyli na elekcjach dla modyfikacji,
dla czego tak Procuratorem Generalem [Prokuratora
Generalnego] sive Ordinis sive Provinciæ [czy to Zakonu, czy to
Prowincji], jak też Se cretarium per vota et cum voto electivo
more aliarum re li gionum [Sekretarza wybieranego na drodze
głosowania zgod nie ze zwy czajem innych zakonów] nie dora -
dzali obierać? Chyba po to, aby władza nad całym naszym
Zakonem, trwając w tych ciem nościach, była mniejsza niż
władza ich prowincjała. Czemu nie doradzali nam jako coś
potrzebnego, aby Procurator Gene ralis Or dinis [Prokurator Ge -
neralny Zakonu] rezydował w Rzymie (cho  ciaż konwentu żad -
nego ani rezydencji nie mamy) w celu in for mowania o na szym
Zakonie w kancelariach i załatwiania ja kich kolwiek inte resów.
Przynajmniej niech byłby on jeden, jeśli nie mo że cum socio
more aliarum religi onum [z towarzyszem, jak to jest w innych
zakonach], które też tam konwentu nie mają, i niech by gościn -
nie przebywał tam w prywatnym jakimś domu. Oto dla czego
(jak oni udawać zwykli): bo na to trzeba najpierw po zwo lenia 
i upoważnienia od ich generała (chociaż my tu wi dzimy, że ob -
serwanci przybywają do Rzymu na podstawie samego upo waż -
nienia swojego prowincjała), a więc potrzeba, aby się Przeło -
żony Generalny cum t. assessorio in suis paten tialibus [lub
radził się swo jej cierpliwości], bo prawdopodobnie zaufania (ile
prze cież u frat rów lub innych ma prowincjał) by nie miał. 

Dalej zwykli mówić, iż nie jest dobrą rzeczą rozsyłać zakon -
ników po świecie, a tym bardziej stawać w Rzymie. A dlaczegóż
to? Żeby o nas, gdy jesteśmy, nikt inny prócz reformatów nie
wie dział. Inaczej bowiem byśmy się popsuli, gdybyśmy tu i ów -
dzie przypa trując się, przysłuchując i dowiadując, co i jak być
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może lub powin no, poznali to, co nam zaszkodzi albo co, jak
inne zako ny, uszczę śliwić może. 

Ale to sprawa mniejszej wagi. Gorzej tu jeszcze oni mówią:
skąd albo gdzie mamy takie odpowiednie osoby, aby któraś 
z nich mogła być w Rzymie Generalnym Prokuratorem? Teraz
przyznam się, że i ja nie wiem, gdzie i jakich mamy szukać extra
nostrum Or dinem [poza naszym Zakonem]. Tak mi się jednak
zdaje, że wtedy nasze osoby poznamy, gdy je światu pokażemy 
i pozwolimy im poznać, co się dzieje na świecie. Wiem też, że
jeszcze ani razu cu du tego Pan Bóg nie uczynił, aby któremuś
zakonowi przysyłał z nieba do Rzymu ko goś na prokuratora, ale
każdy zakon obierał spośród siebie jakiego sam chciał. Jednak w
jakikolwiek sposób by się to nie stało [tzn. niezależnie od tego,
skąd weźmie się tego prokuratora], przecież to w Rzymie
prokuratorzy generalni in SS. Congregationibus votum [za bie -
rają głos w Świętych Kongrega cjach] i swoje razem z kardy na -
łami mają stallum [miejsce]. Któż to lepiej ma wiedzieć, jeżeli
nie re for maci, chociaż do Rzy mu nigdy nie ośmielają się przy -
chodzić oprócz kapituły gene ralnej sacrosancte [świętej]. Cóż tu
czynić? Skła mać nie można przed nimi, bo o wszystkim dobrze
wiedzą. Wy znać muszę, praw dą jest, zabierają nasi Procuratores
Generales votum [Prokuratorzy Ge neralni głos], bo przecież ja,
nic nie dbając na za biegi fratrów, in SS. Congregationibus, in
quibus et quando dandum est [w Świę tych Kongregacjach, w
tych i wtedy, kiedy była potrzeba], nieraz zabierałem głos tak jak
każdy inny prokurator, servatis de iure ser vandis [przestrzegając
nakazów prawa]. 

Otóż z jednego już się wytłumaczyłem. Trudniej tu się wy -
tłu maczyć, że mają także stanowisko, bo i to prawda jest, albo -
wiem gdy podczas pełnienia swych funkcji przybywają owi
procu ra tores gene rales quam socii et collegæ cum suis generalis
ministris [pro ku ra torzy generalni, jak też towarzysze i koledzy
razem ze swy mi minist rami generalnymi], jeżeli w kole gdzieś 
z tyłu wolne miejs ce do siedzenia znajdą, takie stallum [miejsce]
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mają. Ta kie stal lum [miejsce] mamy i my dwaj, gdy przybę -
dziemy, nie jed nak za genera łami, ale za patriarchami i bisku -
pami. Tak więc żad nej innej między sobą różnicy nie mamy,
tylko tę, że inni, a zwła sz cza pro curator generalis [generalny
prokurator] fratrów, kilka pro mili ze swoich prowincji co rok
jako składkę w mieszki zbiera, dobrze je, dobrze pije i brzuch
wydyma, ja zaś u nich żyję (tu nie trzeba wspominać jak).
Wystarczy nadmienić, że nie jest ten dia beł tak straszny, jak go
przed nami reformaci malują dla naszego prze straszenia, ale jest
taki frater, jak i oni. 

Proszę jednak zgadnąć, in quem finem [w jakim celu] ci
zdraj cy zawsze taką do wszystkiego niezdolność nam wmawiali?
Czy nie po to, by nas w swoich szponach tym pewniej trzymać
i coraz lepiej przyciskać? Dobrą zatem rzeczą jest nie tylko
przed sta wicieli Zakonu rozsyłać po świecie, ale też w Rzymie
swojego, nawet próżnującego, Prokuratora utrzy mywać. On to,
oprócz za się gnięcia sparsim [tu i tam] w różnych sprawach
wiadomości po trzebnych przez życzli wość ku Zakonowi, kiedy
by się na to od wa żył, rozpatrując się gdzie, co i jak być może, i
zajmując w swo im czasie jaki taki kącik w Rzy mie, a
przybrawszy potem jednego lub drugiego rodowitego Włocha,
in aliis etia extra Romam par tibus [w innych poza Rzymem
oko licach] podobnych siedzib wię cej by otrzymał. Dopiero
chyba tym sposobem, more aliarum reli gionum [jak inne
zakony], po mnażałby się nasz Zakon, a nie przez sprowa dzanie
fratrów na wizy tacje dla plądrowania kon wentów 
i zdania się na nich we wszyst kim. 

Jest zaś konieczne, aby nasz własny Prokurator zawsze rezy -
dował w Rzymie, gdybyśmy mogli immediatam a S. Sede depen -
dentiam [zależeć bezpośrednio od Stolicy Św.]. Abyśmy zaś
mogli tej za leż ności kiedykolwiek się spodziewać, trzeba
najpierw wstrzy mać się przed sprowadzaniem owych fratrów
do nas na wi zy tacje. Dopiero zniósłszy tak unam alteramve
vicem [jedną czy drugą trudność] bez wszelkiej trudności
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można by otrzymać wszyst ko to, czym byśmy mogli Zakon nasz
wsławić i światu za le cić. W takim uszczęśliwieniu już byśmy
nawet teraz Zakon wi dzieli, gdybyśmy nie słuchali chytrej rady
tych fratrów i nie spro wadzali ich na Kapituły. Każdy przecież
wie, że, prawdę mówiąc, na tych odbywających się przy nich
Kapi tułach nigdy nie można nic pożytecznego pro nostra parte
[na naszą korzyść] ułożyć lub ustanowić, ani nawet o czymś
dobrym pomyśleć. Prawie każda na sza Kapituła kończy się na
jednym tylko odnawianiu dziwnych punktów, wiele już razy
powtarzanych, które nie tyle uczą bonum regimen [dobrego
zarządzania], co raczej præseferunt con tinuum [utrzymują
stały] chaos między nami. 

Tak śmiało mówić wszędzie można, że w o wiele większym
stop  niu możemy się spodziewać, iż w krótkim czasie
zobaczymy nasz Zakon uszczęśliwiony i w powszechnym po -
szanowaniu, gdy Kapituły te præside proprio sui ordinis
commisario [pod prze wodnictwem własnego komisarza] będą
sprawowane. Na Kapitu łach tych każdy de iure competenti
[obecny z mocy właściwego prawa], co by mu Bóg do serca
podał i co by mu wierność dyk to wała, attenta ratione finis
proprii nostri Instituti [wziąwszy pod uwagę właściwy cel
naszego Instytutu], bez bojaźni i wy strze ga nia się nieobecnego
już wtedy frat ra, a więc bez za wstyd zenia i za głuszenia życzliwie
mógłby przed łożyć i według potrze by miejsca lub osób
swobodnie wyrazić, bez obawy, że zo stanie ośmieszony. Nie
miałby też przyczyny in cautelam [ostroż nie, z oba wą] ukry wać
niedostatki lub przywary występnych, bo była by tu unum ovile
et unus pastor [jedna owczarnia i jeden pasterz]. 

Nie zostaje już więc nic, co by powstrzymywało nas od zrzu -
cenia owej szkodliwej opieki franciszkanów. I możemy to uczy -
nić, jak i każ dy zakon, który nadmiernie w osobach i w iloś ci
prowincji jest liczny, i bywa czasem i monarchom, i całemu
Koś ciołowi straszny i z powodu rozrostu swych obyczajów
niebez pieczny. Zważając na to, choćby to nawet było per impos -
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sibile [niemożliwe], nigdy nasz Zakon w większym bezpie -
czeństwie wi dzieć nie możemy, jak tylko, gdy będzie pozostawał
a S. Nun tiatura sub dependentia [w zależności od Św. Nun -
cjatury] albo też sub protectione ordinariorum [pod opieką
ordynariuszy], ad hunc ef fec tum [w tym celu], aby cum tempore
im me diate a S. Sede [z czasem zależał bezpośrednio od Stolicy
Św.]. Inna zaś racja com municationis indulgentiarum [ze
względu na wspól notę od pus tów], na którą, zostając pod władzą
franciszkanów, powo ły wa liśmy się do tej pory, nie jest taka, że
potem mielibyśmy nie równie więcej podobnych odpustów, jak
czytamy w rubryceli. Już nie com municationis modo [na
zasadzie współuczestnictwa], sed privative et inde pendenter
[lecz wyłącznie i niezależnie], nie tylko dla nas marianów, ale dla
wszystkich odwiedzających kościoły na sze mo gli byśmy wiele
otrzymać. Oprócz tych dosyć mamy udzie lonych odpustów dla
omnibus Regularibus Decem Bene placi torum profi tentibus et
ecclesias eorum visitantibus [wszyst kich żyjących pod Re gu łą
Dziesięciu Cnót albo Upodobań oraz od wie dzających ich koś -
cioły], gdybyśmy tylko wiedzieć o nich chci eli. Jeszcze więcej
innych potem moglibyśmy otrzymać, zano to waw szy tu w
Rzymie te, quæ generaliter concessæ sunt [które ogólnie są
udzielone]. I jesz cze więcej potem mieć możemy, kiedy się tego
braterstwa fran ciszkanów i ich obrządków pozbędziemy. 

Wiadomo mi też jest ex secretaria indulgentiarum et ex lec -
tio ne hac in re authorum [z sekretariatu Kongregacji Odpustów
oraz z ksią żek autorów piszących na ten temat], że tego typu od -
pusty, które my communicationis modo [na zasadzie współ -
uczest nictwa] od nich mamy, szczególnie tylko nam w na szych
koś ciołach służą, wszystkich zaś spoza Za konu przy chod zących
w ta kie dni dla uzyskania podobnych odpustów nie doty czą.
Tak więc takie od pus ty nie powinny stanowić przy czyny
zmartwienia, ponie waż similem indulgentiarum communi ca -
tio nem [podobnego współ udziału w odpustach] każdy zakon
rad udzie la dla własnego zaszczy tu. 



Większą nierównie fratrzy mają przyczynę szczycić się
Zako nem naszym, który ma od ich daleko wyborniejsze ex vi
primævi instituti pro fine obiecta videlicet venerationem
Immaculatæ Vir gi nis promovere, et animabus defunctorum
suffragari, missio nes pro eru dienda præsertim rudi plebe
suscipere et parochos in eorum muniis adiuvare [i na mocy
pierwotnego ustanowienia bar dziej szczyt ne cele: szerzenie czci
Niepokalanej Dziewicy, wspo ma ga nie dusz wier nych zmarłych,
misje wśród prostego ludu i wspie ranie kleru die ce zjalnego 
w je go zadaniach]. Przez te cele, gdy byśmy je tak wy pełniać
chcieli, o wiele lepiej wśród ogółu ludzi pospolitych, jak też
między najważniejszymi wszędzie oso ba mi umielibyśmy Zakon
nasz zalecić. 

Poznali dobrze fratrzy ten najlepszy wybór Instituti nostri
[na szego Instytutu] uchwalony przez wszystkich i podobający
się każ demu. Aby zatem przytłumić w nas tak chwalebne obo -
wiązki, chór nam uradzili, żeby nas tym sposobem zbałamucić,
czy li jed nym słowem chcieli tak nas uformować (gdybym salva
decentia et venia [bez uszczerbku dla przyzwoitości i łaski]
chciał tu mówić po wę giersku) abyśmy byli tylko nomine clerici
regu lares [z naz wy kle rykami regularnymi], a re ipsa monachi
[w rze czy sa mej mnichami], gdy contra normam communem
[wbrew ogólnej zasa dzie] chór mamy, który zwłaszcza w te -
raźniejszym wieku nie tyl ko w Polsce, ale wszędzie, i w Rzymie
w ogóle nie ma żadnej dob rej opinii. Mówią bowiem nie tylko
kardynałowie, biskupi, ale też i inne podobnego sposobu życia
osoby, że Chrystus przyszedł szy na świat nie ustanawiał
mnichów, by w chórze beczeli, ale wy łącz nie naznaczył
apostołów, którzy pracując dla zbawienia ludz kiego głosili
kazania, nauczali i czynili inne tym podobne poży teczne rzeczy,
jakich można się też spodziewać z naszego Institu tum
[Instytutu]. I dlatego sami ci fratrzy, chociaż do tego chóru tan -
quam [jako] mnisi są zobowiązani, nie będąc pewni, czy, jak się
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to już w niektórych włoskich państwach praktykuje, nie chciano
by ich zredukować na wniosek biskupów jako bezuży tecz nych,
aby się czymś zająć i zabezpieczyć w Kościele Bożym, sami
podej mują zawczasu takie zajęcia, które my zaniedbujemy, choć
otrzy maliśmy je iure hæreditario a V. Institutore [prawem dzie -
dzicznym od Czcigodnego Założyciela]. 

Oni, firmiori ex fundamento [na solidniejszej podstawie] (że
my przez sprowadzanie ich do nas na kapituły niejaką zwierz -
chność im nad sobą przyznajemy) szczycą się tym, że są szcze -
gólnymi obroń cami Immaculatæ Virginis [Niepokalanej
Dziewi cy], a czemuż my, będąc założeni hunc in finem [w tym
celu], ocze kujemy takiego zaszczytu z cudzych rąk? Ale to jest
racja, że nam się nigdy nic swego nie podoba, tylko cudze. 

Do tej podłości w mizernym o sobie mniemaniu przyzwy -
cza ili nas franciszkanie, gdy zaczęli nazywać nasz Zakon
pauper culam congregationem [ubożuchnym zgromadzeniem],
tytułować naszych Przełożonych Generalnych nie księżmi
generałami, ale ojcami proboszczami, a tym samym nakłaniać
naszych asys ten tów do posłuszeństwa fratrom i ich generałowi,
żeby także nie do rów nali definitorom generalnym, nie multum
reverendos [wielce czci godnymi], ale admodum verendos
[bardzo wielebnymi], po nie waż to mniej wyraża, niż gdyby
tytułować ich simpliciter reve rendi [po prostu czcigodni].
Drugich także zakonników przyuczyli nazywać nie księżmi, ale
braćmi (tak jak i oni są braćmi). Stąd też do czytania podczas
posiłków nakazali nam nie historiam eccle siasticam, iuris civilis
vel canonici aut alium aliquum publica lec tio ne librum [his -
torię kościelną, nie dzieło z zakresu prawa kano nicznego lub
świec kiego albo jakąś inną książkę], ale kroniki swe go zakonu,
abyś my wiedzieli, widząc foliały ich zakonu, że fran cisz kanów
władza i powaga są większe i zawsze zostajemy sub il lorum iugo
et infelici legislatura [pod ich jarzmem i nie szczęs ny mi
prawami], a nigdy prze  nigdy nie możemy spodziewać się żad -
nego wywyższenia lub pomnożenia Zakonu Marianów, tylko
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sta nu, w jakim teraz jesteśmy. 

Nie rozumiem więc, dlaczego nasz Reverendissimus Pater
Ge ne ralis [Najczcigodniejszy Ojciec Generał] miałby przez
swo ją życzliwość ku Zakonowi chcieć pozwolić na takie znie -
wagi i po ni żenia, bez wszelkiej nadziei na późniejsze wydobycie
się spod tej tak okropnej zależności, i jeszcze by miał zamiar
wzywać owych fratrów na Kapitułę, którzy rzeczywiście
mogliby ex præ mis sis in diciis [z po wyższych powodów] tym
gruntowniej umoc nić insciis nobis [bez naszej wiedzy] swoją
jurysdykcję nad na szym Zako nem. Spo dziewam się raczej po
mądrych jego słowach, że dla koniecznego oswobodzenia się 
z tego despotyzmu, nie tyl ko sku teczne obmyśli sposoby, ale
także i nie odrzuci ad hunc fi nem [w tym celu] rady życz liwych
osób. One to unanimiter [jed no myśl nie] radzą, o ile chcemy
powrócić ad pristinam integrita tem pri mæ vi status nostri [do
pierwotnego stanu naszego Zako nu], w któ rym już byliśmy
stante vita V. Institutoris [za życia Czci godnego Zało ży ciela], 
i tym łatwiej pragniemy otrzy mać z czasem dla uszczę śliwienia
i wsławienia Zakonu naszego immediatam a S. Se de de pen den -
tiam [bezpośrednią zależność od Sto licy Św.], że po trze ba,
abyśmy się najpierw wyrzekli fratrów, tak właśnie jak na chrzcie
świętym. A tymczasem powinniśmy się poddać sub de pen -
dentia a S. Nuntiatura [pod zależność od Św. Nun cjatury], al -
bo, gdyby zachodziła jakaś niepokonana trudność, której się
jed nak spodziewać nie trzeba, sub protectionem ab episcopis, in
quo rum dioecesibus [pod opiekę biskupów, w których diece -
zjach] ma my nasze konwenty, co też łatwo moglibyśmy
otrzymać. Może się to stać w następujący sposób. 

Na najbliższej Kongregacji, albo też, gdyby wydawało się to
łatwiejsze i lepsze, na kolejnej po tej następującej (zamiast
zwyk łej Kapituły trzyletniej), trzeba ustanowić, bez rozgłosu 
i sprowa dzania fratrów, aby tak teraźniejszy, jak też i każdy po
nim nastę pujący saltem stante suo officio gaudeat sibi debito
titulo Reveren dissimi Ge neralis [tylko w czasie sprawowania



urzędu cieszył się należnym tytułem Najczcigodniejszego Ge -
ne rała]. Patres Or di nis sint Definitores Generales perpetui, et
gaudeant titulo Admo dum Reverendis [Ojcowie Zakonu niech
będą Definitorami Gene ralnymi i cieszą się tytułem Najprze -
wie lebniej szy]. Idem esto, præter me, de Procuratore Generali
Ordinis [tak samo niech bę dzie, nawet gdy by to mnie nie miało
dotyczyć, w odniesieniu do Prokuratora Gene ralnego Zakonu,
tzn. niech spra wuje urząd stale i ma taki sam tytuł]. PP.
Assistentes et Secretarius Ordinis habeant titulum Multum
Reverendi, qui omnes, nonnisi quo libet sexennio Præside proprio
commissario, sint eligendi, ac proinde Capitulum Generale
expleto eorundem officialium sexen nio in posterum sem per
celebret [Ojcowie Asystenci i Sekretarz Zakonu niech ma ją tytuł
Wielce Czcigodnego. Wszyscy urzędnicy Zakonu niech bę dą
wybierani na sześć lat, a po upływie sześciu lat ich urzę dowania
niech zawsze odbywa się Kap ituła Generalna]. Quolibet vero
intermedio per capitulum generale triennio habeat Convo catio
Generalis, pro eligendo principaliter Commissario Generali
Admodum Reverendissimo cuius munus sit prævia visitatione
canonica, usque ad electionem tantum novi Præpositi Generalis
præ sidere, adeo tamen, ut ipse quo mo do cum que con spi rantibus
votis stante suo officio in Præpositum Generalem eligi non possit
[Co trzy lata niech odbywa się Kongregacja Generalna, głównie
w ce lu wyboru Najprzewie lebniej szego Komisarza General -
nego, którego zadaniem będzie prze wodniczyć przed odbyciem
wizy tacji generalnej, aż do wybo ru nowego Przełożonego Gene -
ral nego. Komisarz ten w cza sie swe go urzędowania nie może
być wybrany na Przełożonego Ge ne ralnego]. Ipse vero
Præpositus Ge ne ralis more aliarum reli gionum ne suæ, ut fieri
solebat, derogaret dig nitati si continuis (nisi ur gentibus aliis
negotiis et prout pla cuerit) exponat iti neri bus, suf ficeret, ut
unam hanc (præter alias privatas si velit) ante Con voca tionem
Generalem, in qua tunc ipse præ sideat, habeat visi tationem
tamquam apostolicam [Ten zaś Prze łożony General ny, tak jak
to jest w innych zakonach, aby nie narażać swojej god ności, jak
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to nieraz bywało, poprzez ciągłe podróże (chyba że wy ma gałaby
tego paląca potrzeba, albo tak by sam zadecydował), niech
przeprowadza tylko jedną, jak gdyby apostolską wizytację przed
Kongergacją Generalną, której niech sam przewodniczy]. Alii
vero officiales nimirum RP Procurator Provinciæ (si etiam non
sit necessarius) RR. PP. Præ sidentes et alii conventuum officiales
de more quolibet triennio sive in Capitulo, sive in Convocatione
Gene rali eligi [Inni zaś ojcowie peł niący jakieś funkcje,
mianowicie Pro kurator Prowincji (nawet jeśli nie jest
konieczny), Wielebni Ojcowie Prze ło żeni i inni pełniący funk -
cje w kon wentach, tradycyjnie niech będą wybierani co trzy lata
na Kapitule lub na Kongregacji Generalnej], imo aliis iustis de
causis et si id postulet necessitas, extra tales congressus
immutari et transponi possunt authoritate ipsius Reveren -
dissimi Patris Ge neralis salvis tamen officialibus generalibus et
usque ad con sum mationem sui officii lectoribus, adeo, ut in
posterum opus non sit (præter recensitos in spatio unius sexennii
duos actus publicos) consueti annuis congre gatio nibus, utpote
parum bono communi proficuis, qui potius conven tibus
pauperculis oneratis et con vo catis patribus ordinarie moles tis.
Unde satis sit, si pro con vo catione generali tali officiales gene ra -
les compareant, bene tam en pro Capitulo Generali, si tam
Procu rator Provinciæ, quam PP. Præ sidentes, sed cum voto tan -
tum elec tivo convocentur [w prze ciw nym razie, z jakichś spra -
wied liwych przyczyn i gdyby wy magała potrzeba, poza takimi
ze bra niami, mogą zostać zmienieni lub usu nięci mocą władzy
Naj czcigod niejszego Ojca Generała, jed nakże, bez pogwałcenia
ogólnych obowiązków i z dopeł nieniem swoich urzędów lektor -
skich, aby w przyszłości nie było potrzeby zwo ływać takowe (z
wy jątkiem dwóch aktów publicz nych [zjazdów] na przestrzeni
jednego sześ cio lecia), ponieważ takie zjazdy mia łyby małą war -
tość dla dobra wspólnego, a raczej przynosząc zni komy zysk,
byłyby obcią że niem dla małych wspól not, a dla zwołanych
ojców zwykłym utrud nieniem. Wystar czające byłoby jednak,
aby na Kongregacji Generalnej obec ni byli urzędnicy generalni,
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jednakże byłoby le piej, gdyby na Kapitułę Ge neralną byli we -
zwani Prokurator Prowin cji i Ojcowie Prze łożeni, ale jedynie 
z głosem biernym].

Tym więc albo podobnym sposobem, iuxta præmissa [we -
dług tego, co zostało powiedziane], ustanowiwszy i uregu lo -
waw szy mo re aliarum religionum [zwyczajem innych zakonów]
kwes tię wspom nianych urzędników zakonnych, nie należy
sądzić, że po trzebne tu jest jeszcze jakieś zezwolenie lub
przywilej, gdyż do ta kiego we wnętrznego uregulowania
wystarczy w każdym zako nie wspólna zgoda. Jeżeli jednak sami
będziemy siebie poniżać i gar dzić sobą, któż nas zechce bez nas,
zwłaszcza w dzisiejszych cza sach, wsławić i podwyższać?
Dlaczego więc mamy sobie i prze ło żonym naszym takiego ho -
no ru żałować, który nas nie kosz tuje nawet feniga, i nawet wiel -
ce nam pomaga tu w Rzymie do tego, aby wykazać, że Zakon
nasz jest prawdziwym zakonem. Skoro bowiem sam wybiera
swoich przełożonych, to znaczy, że nie za leży od fratrów. Gdy
się tym szczycimy, możemy się tym wyka zać, aby wszyscy byli
przekonani, że tak jest od dawna. 

Dlatego należy in spatio eleborandi huius sexennii [w czasie
mi jającego sześciolecia] oczyścić z nasianego kąkolu nasze Kon -
stytucje, które owi dwaj fratrzy Bonawentura Klein 
i Mansuetus Leporini pełnym chytrości podstępkiem ważyli się
zeszpecić, i ze zwolić na ich przedrukowanie, salvi eorum
essentia [zachowując to, co w nich istotne]. Tak więc spra -
wiedliwie, za zdaniem wszyst kich i zezwo leniem Zakonu, godzi
się je oczyścić. Dzięki temu łat wiej potem bę dzie in decursu
sexennii Reverendissimo Patri Ge ne rali per Patrem Pro -
curatorem Provinciæ in forma brevi usita tata ad S. Nun -
tiaturam Poloniæ recursum [w okresie sześciu lat odwołać się
Najczcigodniejszemu Ojcu Gene rałowi przez Proku ratora Pro -
win cji do Św. Nun cjatury w Polsce], et cum resignatione sui
officii [i wraz z re zygnacją z urzędu] oraz dopraszać się in forma
com muni pro præ sentato suo ad id electo commissario (prout a
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prin cipio nostri Instituti fieri solebat) instrumenta, cuius vi gore
ad elec tionem usque novi Præpositi Generalis præsideat [w
zwyk  łej for mie dla wybranego w tym celu komisarza (tak jak to
czy niono od począt ku istnienia naszego Instytutu) o upoważ -
nie  nie, na mocy któ rego prze wod niczyłby aż do wyboru
nowego Przeło żonego Ge ne ral nego], et sic electum nomine et
authoritate eiusdem exce len tissimi S. Sedis Legati confirmet aut
ipse Nuntius (si ita sibi ex ceperit) totum actum capituli generalis
ratificet [i tak wybranego Przeło żo nego Generalnego zatwier -
dziłby w imieniu Legata Stoli cy Św. al bo uczyniłby to sam Nun -
cjusz (jeśli za strzegł by to sobie), oraz raty  fikowałby posta -
nowienia Kapituły Generalnej]. 

Dopiero in casu vero alicuius insuperabilis difficultatis
[w przy padku jakiejś trudności nie do pokonania], gdyby 
S. Nun  tia tura [Św. Nun cjatura] odmawiała wydania takiego
upo waż nienia (ale się tego nie spodziewam), trzeba by prosić 
o nie danego księ dza biskupa, w któ rego diecezji miałaby się
odbyć Kapituła, w czym trudności żad nych nie czyniono. 
A przy najmniej chętnie by pozwolono (nawet gdy by nie zabro -
niono proprio com missario [własnemu komisarzowi] prze pro -
wadzenia wizytacji kano nicz nej) jakiemuś prałatowi, którego
chcie libyśmy mieć z sąsiedztwa naszych konwentów, żeby
przewod niczył ad solum tantum inclu sive electionem [tylko do
samej elekcji włącznie]. Co wcale nie tylko Zakonowi naszemu
w ogóle by nie za szkodziło, ale owszem, bardzo zaleca się nam
we wszelkich krajach his temporibus [w tych czasach], co też 
(i ku temu się skła niam) bardzo by nam pomogło, protekcji
bisku pów polecić nas i byłoby powo dem do wzmożo nego roz -
woju. Ponadto, jak nam tu w Rzymie jest wia domo (nie należy
w to wątpić, że kiedyś to się zacznie w ja kimś państwie, naj -
pewniej w cesarstwie Habsburgów), zakony będą miały nad
sobą władzę biskupów, ponieważ Rzym jest teraz go tów
wszystko uczynić, czego pragną monarchowie i biskupi. 

Oddając się pod opiekę biskupów (gdyby nie udało się oddać
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pod opiekę in S. Nuntiatura [w Św. Nuncjaturze]) bardzo przy -
podo balibyśmy biskupom nasz Zakon wyjaśniając im, dlaczego
pro confirmatione neoelecti Generalis [w celu zatwier dzenia
nowo wy branego Generała] nie zwracamy się, jak do tej pory, do
cu dze go generała, lub też do wizytowania naszych konwentów
nie wzy wamy komisarzy od fra trów. Z tej przyczy ny bardziej
wolimy mieć nad sobą protekcję bis kupów, abyśmy tym łatwiej
mogli czy nić zadość swoim obo wią zkom, a dzięki temu w Koś -
ciele Bo żym i w kraju sami pokazali, że nasze In sti tutum [Insty -
tut] jest o wiele bardziej użyteczne, w czym dotąd czuliśmy
wielkie przesz kody ze strony komisarzy frat rów (z zu boże niem i
wy nisz czeniem kon wen tów naszych przez ko rzys tanie z nich),
by naj mniej nie znają cych naszych ustaw zakon nych.

Dobrze by było, gdyby nasz Zakon zechciał postąpić według
doradzonych nam środków potrzebnych do wyzwolenia się z tej
fa talnej nad nami opieki fratrów, idque ad hunc finem [a to 
w tym celu], abyśmy mogli potem łatwiej a S. Sede pro cele -
brandis generalibus nostris capitulis [otrzymywać od Stolicy
Św. dla spra wowania naszych Ka pi tuł Gene ral nych] i dla nowo
obra nych Ge ne rałów naszych per bre ve apos tolicum [przez bre -
we apos tolskie] zatwierdz enie. Jed nak wystar czającym hono -
rem już by było, a Nuntio Apostolico tamquam pleni po tentiario
S. Sedis legato [gdybyśmy zależeli od Nuncjusza Apostolskiego
ja ko peł no moc nego Legata Stolicy Świętej]. 

Teraz nic więcej nie pozostaje, jak tylko za uczynionym mi
zle ceniem sive voce sive scripto [ustnie lub pisemnie] podzię -
kować generałowi reformatów za ową nad nami protekcję
(ponie waż jesteś my już w tym stanie, że sami chodzić możemy
i dlatego ani mamki ani niańki nie potrzebujemy). Aby do -
wiedzieć się, ja kie jest zdanie tego generała, tzn. czy zgodzi się,
czy będzie stwa rzał trud ności, mógłbym najpierw przedstawić
mu nasze zamiary rzekomo do skon sultowania, a także do wie -
dzieć się, czy możemy z jego strony spo dziewać się przeszkód,
abyśmy immediate [bez pośrednio] raczej, num quam tamen
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interrupto philadelphico af fec tu [nie zrywając by najmniej wię -
zów braterstwa], zależeli a S. Sede [od Stolicy Świętej]. Jeżeli ge -
nerał reformatów inspiratus gra tia Dei [za natchnieniem łaski
Bożej] przyrzeknie, będziemy się o to starać w Rzymie bez tych
wy żej wspomnianych środków, wtedy już niepotrzebnych.
Jeżeli zaś zechce odmówić, trzeba bę dzie się ich trzymać i do -
piero załatwiwszy tę sprawę w Polsce, generała tego bez wiel -
kich ceremonii zawia domić wraz z po dzię kowaniem. Wówczas
nie trzeba się obawiać, że nam przez komi sarzy będzie gwał -
townie doradzał (zwłaszcza teraź niejszy gene rał, który jest dość
wyrozumiały, łaskawy, i przystępny w załat wia niu spraw), co
wcześniej czasem i z trudnością, gdyśmy o to pięknie, choć
niepotrzebnie prosili, miało miejsce. 

Któż bowiem nas do tego przymuszać może, abyśmy ich
boż ków pogańskich do nas sprowadzali, wspierali, odsyłali, ob -
daro wywali. Nikt nie ma prawa nakazać nam, abyśmy dla
owych frat rów z wiecz ną naszą hańbą podejmowali bez
przyczyny taki koszt ze znacznym zubożeniem naszych kon -
wentów, już i tak ubogich. Na cóż u nas zdała się ta ceremonia,
aby oni, chociaż odleg lej szych konwentów wizytować nie mogli,
ubogie kasy nasze lust rowali, przetrząsali. Kto nas do te go
zniewolić potrafi, abyśmy spo wiadali się przed nimi cum
propria et religionis infamia [z włas ną i Zakonu niesławą],
ujawniali niedostatki wewnętrzne, po wie rzali potrzebne
interesy lub inne jakie kolwiek ukryte zamysły, abyśmy przyj -
mowali ich bałamutne, a maio ri ex parte [po więk szej części]
Zakonowi naszemu i jego uszczę śliwieniu okrutnie szkodliwe
ustawy z niesłychaną nigdzie więcej pokorą. Przecież nigdy
nigdzie ani podczas wieczystej profesji nie przysięgaliśmy na
takie im posłuszeństwo, ani nie mieliśmy prawa o tym myśleć. 

Czemu, jeżeli w tym takie braterstwo zachować byśmy
chcieli albo byli powinni, oni wzajemnie naszych Generałów do
wizy towania swoich prowincji albo dla obrania im generała nie
za praszają, ani też nasi Generałowie, to tylko dotąd dobrze się
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stało, na generalnych ich kapitułach bywają? Dla tych więc
przyczyn, kiedy o fratrów ipsum ministrum generalem [samego
mi nistra ge ne ralnego] prosić nie bę dziemy ani nie zechcemy ich
spro wadzać, możemy być spokojni, że ani ich generał proprio
motu [z własnej inicjatywy] nie zechce wysłać od nich kogoś, ani
też któ ryś z nich darmo i piechotą bez dobrego naszego
wsparcia (chociaż oni sub peccato mortali ex Regula S. Francisci
[zgodnie z Regułą św. Franciszka pod groźbą grzechu śmier -
telnego] jeździć nie powinni) nie odważy się do nas przybyć.
Zwłaszcza gdybyśmy in tali casu sed umquam impossibili [w ta -
kim przypadku, ale raczej nie moż liwym], o tej uzurpowanej
wład zy tego zuchwalca należycie poin formowali loci ordinario
in cuius dioecesi instituere visita tionem pararet [ordynariusza
miejsca, w którego die ce zji chciałby frater przeprowadzić
wizytację]. Wtedy nie tylko nie zrealizo wałby swego zamysłu,
ale także debitis affectus censuris [po nale żytej krytyce owego
zamiaru] ze wstydem ad propria [do siebie] mu siałby uciekać. 

Tego dokazać nie byłoby trudno, albowiem uczy nas his
tem poribus practica [w tych czasach doświadczenie], że ci sami
frat rzy w państwie hiszpańskim i neapolitańskim, a domini -
kanie w we nec kim, paulini we francuskim, canonici reg. [kano -
nicy regu larni] w nie mieckim, a bardzo wiele w państwie wło -
skim, a tym bardziej w samym Rzymie, zostali odrzuceni ze
swoją władzą przez wiele żeń skich klasztorów, nawet tych
pochodzących z ich własnego zakonu i tej samej reguły. Te
żeńskie zakony nie akcep tują nad sobą władzy ich generałów,
nie przyjmują ich przeło żeństwa, decyzji, obwiesz czeń, wizyt,
nakazów i wszelkich in nych zwykłych dyspozycji. Mi mo
wszystkich bezskutecznych i mniej ważnych pogróżek impune
[bezkarnie] ich nie przyjmują, ale oddzieliwszy się od nich,
innych sobie wybierają przeło żo nych. Jedni zostają sub pro -
tectione S. Nun tiaturæ [pod protekcją Św. Nuncjatury], drudzy
raczej sub eadem epis coporum [pod opie ką biskupów], brzydząc
się własnych tych braci posłu gu jących się w rzą dzeniu
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chytrością, a w obyczajach rozwią złoś cią. A przecież wszyscy
członkowie tych zakonów tyle mając rozumów, nie spo dziewają
się ani rozpędzenia, ani zniszczenia swe go. Owszem, w swoim
czasie, gdy tylko zechcą, sprawied liwie obiecują dis tinctam 
a S. Se de dependentiam [wyraźnie okreś loną za leżność od Sto -
licy Świętej] (którzy, jak każdemu sam rozum dyktuje, ani bis -
kup ani nuncjusz ani kiedy zazdrościć może ani zechce). W ten
spo sób wszystkie inne zakony słały sobie drogę do swego szczę -
ścia, nie zaś tak, żeby się poddawać fratrom. 

Tym najchwalebniejszym sposobem zamierzał również na
po czątku kształtować nasz Zakon Venerabilis Pater [Czcigodny
Oj ciec]. Moglibyśmy zatem od tego czasu, jeden tylko krok
uczy niwszy, udać się ad S. Sedem sub eius immediatam depen -
dentiam [do Stolicy Świętej pod jej protekcję], a Zakon nasz tylu
pro wincjami, ile teraz konwentami policzyć, gdyby nas za chyt -
rą radą fratrów P. Joachimus [o. Joachim] z tego stopnia gwał -
tem na dół nie sprowa dził. Ten jego czyn nie pozostał bez kary,
ponieważ insperate [nie spodziewanie] utonął on na Wiśle pod
Warszawą. Tak też i nie jest i bez większej jeszcze (jak mam
nadzieję) nie będzie nagrody zelus V. S. Casimiri [gorliwość
Czcigodnego Słu gi Kazimierza], którego na uśmierzenie fa tal -
nych zapędów Patris Joachimi [ojca Joachi ma] ænigmatice ipse
V. Institutor [zagad kowo sam Czcigodny Założyciel] prze -
powiedział grzebikiem. 

Można by się więc (gdyby wcale inaczej być nie mogło) nie
lękać też protekcji biskupów, nie są bowiem tak zazdrośni owi
pra łaci, jak o nich fratrzy zwykli chytrze mówić, że nie można im
się sprze ciwiać, ani co gorsza prawować się z nimi. Mają oni
[fran ciszkanie] bo wiem natu ral ną ambicję, aby rządzić nami jak
najbardziej abso lutnie i kierować naszym Zakonem dla swego
zaszczytu. Dla ukry cia jednak tej wilczej natury, gdy kłanialiśmy
się im, oni się wzdry gali, jakby nam świad czyli jakąś łaskę. Nad -
szedł więc czas, byśmy skończyli z tą obo jętnością w ich postę -
powaniu z nami i przestali budzić u wszystkich zdziwienie, 
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o któ rym, jak pamię tam, pisał kiedyś AdRP [Admodum Reve -
rendus Pater] Comissarius e Lusitania [Najprzewielebniejszy
Ojciec Ko mi sarz z Portugalii], i dla tego radził starać się o kon -
fir mację Za konu. Nie wspomniał jednak o potrzebnych naj -
pierw do tego środ kach, ale nie in hunc finem [w tym celu],
byśmy bullam hanc [tę bullę] (którą, jak się tu dowie działem,
ledwie byśmy dali radę opłacić naszymi kapitałami) dla honoru
naszego w bullariusz wciągnęli, ale hunc in finem [po to], że byś -
my otrzymawszy tę kon firmację przynajmniej w formie bre we,
pozbyli się owego braterstwa i złożyli z siebie te nieprzy ja cielskie
jarzmo. Bo nie chodzi o to, żebyśmy tylko owych frat rów do nas
nie sprowadzali, ale trzeba, żebyśmy później nie od wo ły wali się
do ich generała nawet pro instrumento [po upo ważnienie],
choćby na swego włas nego komisarza, ani pro con firmationis
electionis [dla zatwier dzenia elekcji]. Zatem nie cho dzi o to,
żebyśmy mieli confir ma tionem nostri Instituti per Breve salva
de pendentia ab Ordine Seraphicoi [zatwierdzenie naszego In -
stytutu przez bre we z zacho waniem zależności od Zakonu Se -
rafickiego], czy też udali się pro sub proprio commissario, non
alieno instru mentum ab eodem ip sorum generali [po upo waż -
nienie od ich generała, ale pod włas nym, nie cudzym komi sa -
rzem] (co byłoby tym gorsze), aby in futu rum [na przyszłość]
otrzy mywać bez naj mniejszego stwa rzania Wiel możnemu Pań -
stwu trudności i z wiel kim fratrów po klas kiem i ze szcze gólnym
przywilejem, a nawet wystarać się też i na probostwo generalne
z wyznaczeniem komi sarza. Tylko że ja nie po to zostałem
marianinem, aby być effectu [uczuciowo, w sercu] reformatem. 

Niepotrzebnie chyba znowu ujawniam się z jakąś gorli -
wością, wiedząc sam dobrze, iż tylu znalazłoby się przecież
oprócz mnie gorliwców, ilu jest marianów, gdyby tylko nie lękali
się srogiej zem sty owych bywałych fratrów. Jednakże gdyby
Zakon nasz miał nadal trwać w tym samym stanie i otrzymać
pragnął dla sie bie konfirmację w podobnym sensie, ja, żeby nie
zasłużyć na sprawiedliwe kiedy kolwiek potem przekleństwo,
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takiej czynności rad się zrzekam. Może też znajdzie się taki,
który zastana wia ją cym się przełożonym: Quem mittam, et quis
ibit nobis? [Kogoż poślę, i któż pójdzie dla nas?], zechce się ofia -
rować: Ecce ego, mit te me! [Oto ja, poślij mnie!]. Ja rad każdemu
czasu ustąpię, ani wbrew wszystkich woli nie będę się narzucał. 

Na koniec proszę o łaskawe tłumaczenie gdzieniegdzie uży -
wanych imperativi modi [w trybie rozkazującym] terminów, bo
te nie są moje. W takich miejscach wyrażam mentem [myśl] do -
ra dza jących. Tym bardziej proszę nie przypisywać tego (o czym 
z jedynej życz liwości donoszę, jakością słów określam dla po -
trzeb nej informacji, zdrowej rady, i tylko nadmieniam, zosta -
wiw szy so bie więcej na inny czas), jakiejś lekkomyślności, popę -
dli wości, wie lomyślności, niespo kojności, i dla tej przyczyny nie
gardzić ży czeniem dobrych przy jaciół, że tak pisał wierny sługa
swego Zakonu. 

X. Kandyd Spourny, Procurator Generalis 
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