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Sprawozdanie z kwerendy w Pradze w dniach 17–23 IX 2012 r.*

Kwerenda w Národní archiv (Archiwum Państwowe) w Pradze miała na celu rozpoznanie zbiorów 
archiwalnych (dokumentów, akt, ksiąg, rękopisów) wytworzonych w klasztorach funkcjonujących 
na obszarze dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku. Obiektem poszukiwań były materiały przejęte 
przez państwo na skutek zarządzonej przez cesarza Józefa II sekularyzacji klasztorów. Główny zrąb 
tej kolekcji tworzy zespół (Fond) Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II (dalej: AZK), będący 
zbiorem pochodzących z czeskich klasztorów archiwaliów (oryginalnych dokumentów, akt, odpisów, 
listów) wytworzonych w latach 1115–1784/17891. Początkowo trafiły one do Biblioteki Uniwersytec-
kiej w Pradze, gdzie zostały rozpoznane i zinwentaryzowane, po czym w 1811 r. przewieziono je do 
Wiednia, skąd w 1920 r. powróciły do Pragi, jednak nie do Biblioteki Uniwersyteckiej, ale do Archi-
wum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którego spadkobiercą jest dzisiaj Národní archiv. Zespół 
składa się z archiwaliów czeskich klasztorów (w porządku alfabetycznym) zlikwidowanych podczas 
tej kasaty, zgrupowanych w ramach poszczególnych rodzajów zgromadzeń zakonnych. Układ i za-
wartość zespołu przedstawia tabela 1.

Choć zespół dotyczy wyłącznie domów funkcjonujących na terenie Czech, można w nim znaleźć 
pojedyncze dokumenty (średniowieczne pergaminy, nowożytne odpisy, korespondencję) odnoszą-
ce się do spraw zarówno śląskich, jak i pozaśląskich (polskich). Tytułem przykładu wymieńmy tutaj 
choćby: dokument Mikołaja, opata klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu, z 1406 r., potwierdzający 
zawarcie konfraterni z kanonikami regularnymi z klasztoru św. Karola na Nowym Mieście w Pradze 
(AZK, sygn. 14), dyplom zawarcia konfraterni między konwentami kanoników regularnych w Kłodzku 
i Třeboniu z 1376 r. (AZK, sygn. 126), list Ewy Magdaleny Głoskowskiej, ksieni benedyktynek poznań-
skich (1651–1665), do ksieni benedyktynek z praskiego opactwa św. Jerzego (AZK, inv. č. 2585, č. 
1566), pismo opata benedyktynów z Legnickiego Pola do opata klasztoru św. Prokopa w Sazawie 
z 1745 r. dotyczące konfraterni między obu klasztorami (AZK, inv. č. 2686, č. 510), czy też kopię przy-
wileju fundacyjnego klasztoru franciszkanów na Górze Świętej Anny z 1654 r. (AZK, inv. č. 2539, č. 
125). Spośród kodeksów wymienić zaś można dwa inwentarze dokumentów skasowanych czeskich, 
morawskich i śląskich klasztorów przechowywanych w Haus-, Hof- und Staatsarchiv w Wiedniu (AZK, 
inv. č. 2442–2443, sygn. 1–2). 

Odrębne zespoły, którym nadano odpowiednio nazwy Jesuitica (JS) i Exjesuitica (EJ), tworzą archiwa-
lia pojezuickie z lat 1555–1774 i 1773–1783. Znajdują się w nich pojedyncze dokumenty i rękopisy 
dotyczące m.in. kolegiów jezuickich w Głogowie, Kłodzku, Legnicy, Nysie, Opolu, Świdnicy i Wrocła-

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.

1 Funkcję przewodnika po tym zespole pełnią sporządzone przez archiwistów inwentarze, zob. J. PRAŽÁK, K. BE-
RÁNEK, F. BENEŠ, Listiny českých zrušených klášterů 1115–1784. Inventář, Praha 1961 (mps); K. BERÁNEK, V. BERÁNKOVÁ, 
Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II 1398–1789. Inventář, Díl 2: Dodatky k listinám, knihy, spisy, Praha 1973 
(mps).
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Tabela 1. Struktura zespołu Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II

Rodzaj zgromadzenia Klasztor
barnabici Hradčany

benedyktyni Kladruby 
Sázava 

sv. Jan pod Skalou (Davle-Ostrov) 
sv. Mikuláš (Praha)

sv. Duch (Praha)
benedyktyni słowiańscy sv. Jeroným (Praha)

benedyktynki sv. Jiří (Pražsky hrad)
bożogrobcy Zderaz
celestynki Nové Mĕsto (Praha)
cyriakowie sv. Křiž (Praha)

cystersi Plasy 
Pohled 

Zbraslav 
Zlatá Koruna 

dominikanie Písek
Nymburk

dominikanki sv. Anna a sv. Vavřínec (Praha)
Plzeň

franciszkanie irlandzcy sv. Ambrož (Praha)
kanonicy regularni (augustianie) Borovany 

Karlov 
sv. Kateřina (Praha)

Třeboň
sv. Václav na Zderaze

Lysá nad Labem
kanoniczki (augustianki) Most

kapucyni České Budĕjovice
karmelici sv. Havel (Praha)

u Panny Marie Vítĕzné (Praha)
Pacov

karmelitanki sv. Josef (Praha)
kartuzi Smíchov 

Valdice
klaryski Cheb 

Český Krumlov
sv. Anežka (Praha)

magdalenki Zahražany – Most
minoryci Stříbro

Žatec 
Kukleny

Hradec Králové
Pardubice

Jílové u Prahy
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wiu (JS, inv. č. 55–56, 61, 64, 66, 72–75, 142, 160–161, 971; EJ, inv. č. 66, sygn. 69; inv. č. 218, sygn. 272; 
inv. č. 427, sygn. 529; inv. č. 443, sygn. 549).

W osobnych zespołach zgromadzono także archiwalia tych klasztorów, które przetrwały kasaty józe-
fińskie, ale po II wojnie światowej zostały zlikwidowane przez czechosłowackie władze komunistycz-
ne. Znajdziemy tu spuściznę archiwalną benedyktynów z Břevnova i premonstratensów ze Strahova, 
a także bogate zbiory mieszczących się w Pradze centralnych archiwów prowincjalnych augustia-
nów-eremitów, dominikanów, franciszkanów obserwantów, joannitów, kapucynów, krzyżowców 
z czerwoną gwiazdą i urszulanek. Nie mają one większego znaczenia dla istoty założeń badawczych 
projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz 
na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja, jednak odgrywają ważną rolę w studiach nad 
śląskim (w mniejszym stopniu nad polskim) monastycyzmem doby przedkasacyjnej. 

Szczególnie bogata kolekcja silesiaków znajduje się w zespołach Archiv české františkánské provincie 
(ČFP), Maltézští rytíři – české velkopřevorství (ŘM) i Křižovníci s červenou hvězdou (ŘKř), co nie powinno 
dziwić, zważywszy na ścisłe powiązania śląskich domów zakonnych tych reguł z ich praskimi centra-
lami. Kolekcje wspomnianych zespołów obejmują dokumenty, akta i księgi. Na szczególne wyróż-
nienie zasługują pośród nich materiały (kodeksy i akta) dotyczące śląskich klasztorów franciszkanów 
obserwantów, czyli bernardynów (tabele 2–3)2.

W zespole tym znajdziemy także przechowywane w osobnych poszytach drobne akta odnoszące się 
do wielkopolskiej (1623–1873), halickiej (1674–1891), pruskiej (1856), saskiej (1616, 1931) i polskiej 
(1939, 1947) prowincji franciszkanów obserwantów (ČFP, inv. č. 881–887).

W zespole krzyżowców z czerwoną gwiazdą, który obejmuje przede wszystkim archiwalia komend 
czeskich, znajdują się również dokumenty i rękopisy dotyczące placówek śląskich. Dominują wśród 
nich materiały związane z klasztorem i szpitalem św. Macieja we Wrocławiu, przeważnie siedemna-
sto- i osiemnastowieczne kodeksy zawierające opis dziejów wraz z wykazem mistrzów, odpisy doku-

paulini Nova Bystřice
sv. Salvator (Praha)

Nová Paka
Tachov

Obořištĕ
premonstratensi Litomyšl
premonstratenki Chotěšov

Doksany
serwici sv. Michael (Praha)

Konojedy u Úštěku
Rabštejn nad Střelou

teatyni Menší Most pražský (Praha)
trynitarze Nejsvětější Trojice (Praha)

Štenovice u Plznĕ

2 K. BERÁNEK, V. BERÁNKOVÁ, Archiv české františkánské provincie (1283) 1368–1950. Inventář, Praha 1966 (mps); zob. 
też J. KŘEČKOVÁ, Archiv české františkánské provincie, [w:] P. REGALÁT, P. HLAV (red.), Historia Franciscana 2. Sborník 
textů. Kapitoly z dějin české františkánské provincie sv. Václava u příležitosti 300. výročí úmrtí provinčního ministra 
a významného učence Bernarda Sanniga (+ 1704) a 400. výročí příchodu františkánů k Panně Marii Sněžné v Praze 
(1604), Kostelní Vydří 2005, s. 214–224.
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mentów i przywilejów, protokoły wizytacyjne, spisy członków konwentu za lata 1743–1763, wreszcie 
rejestr zgonów braci z domów praskiego i wrocławskiego z lat 1750–1815 (ŘKř, inv. č. 33–39, 140, 
168, 210–211, 220–221, 239, 272–273, 299). Księgi profesów i wykazy członków nyskiego konwentu 
kapucynów z początku XVIII w. (Libellum Testimonialis f[ratris] novitiorum professorum tam clericorum 
quam laicorum, 1710–1722 oraz Libellum Testimonialis fratris novitiorum professorum tam clericorum 
quam laicorum sub patre Adriana Silesio 1723–1735) znajdują się z kolei w zespole Řad Kapucinů (rkps 
305–306).

Godna uwagi jest kolekcja pojoannicka, na którą składają się dokumenty (listiny) z XII–XVI w. (z nie-
licznymi dyplomami z XVII w.), w sumie 3122 jednostki, oraz rękopisy (spisy a knihy) ułożone w 1035 
kartonach, obejmujące głównie nowożytne akta (m.in. korespondencję zakonną, zwłaszcza mię-
dzy wielkim przeorem i baliwatami, sprawozdania z posiedzeń kapituły), odpisy dokumentów z lat 
1130–1766 (w tym tzw. Extranea, dotyczące spraw majątkowych) i kopiarze, łącznie 1114 ksiąg3. Oba 
zbiory posiadają układ rzeczowy według komturii podległych wielkiemu przeoratowi w Pradze. Są 
wśród nich komendy śląskie, mianowicie Brzeg, Dzierżoniów, Grobniki (Głubczyce)4, Koźle, Lwówek 
Śląski, Łosiów, Oleśnica Mała, Strzegom, Tyniec nad Ślęzą, Wrocław, Złotoryja oraz dwie placówki spo-
za historycznego Śląska – w Kłodzku (dziś w administracyjnych granicach województwa dolnoślą-
skiego) i Poznaniu. Za najcenniejszą część ich archiwalnej spuścizny uznać można przede wszystkim 

Tabela 2. Kodeksy odnoszące się do dziejów śląskich klasztorów franciszkanów obserwantów  
w zespole Archiv české františkánské provincie

Lp. Miejscowość  
z klasztorem

Nazwa rękopisu Zakres chronologiczny Język Liczba stron Sygnatura

1 Głogów Archivum conventus Glogoviensis 1525–1755 łaciński, niemiecki 722 inv. č. 449, nr 56

2 Głubczyce Archivum conventus Leobschicensis 1750 (1448)–1760 łaciński, niemiecki 742 inv. č. 450, nr 57

3 Jawor Archivum conventus Javoriensis 1747–1755 łaciński, niemiecki 840 inv. č. 451, nr 58

4 Kłodzko Chronicon conventus Glacensis 1678–1755 łaciński, niemiecki 420 inv. č. 458, nr 65

5 Legnica Archivum novum conventus 
Lignicensis 

1750 (1700)–1755 łaciński, niemiecki 540 inv. č. 452, nr 59

6 Namysłów Archivum conventus Namslaviensis 1675–1755 łaciński, niemiecki 620 inv. č. 453, nr 60

7 Nysa Protocollum archivi conventus 
Nissensis 

[1750]–1755 łaciński, niemiecki 772 inv. č. 454, nr 61

8 Racibórz Archivum conventus Rattiboriensis 1746–1759 łaciński, niemiecki 880 inv. č. 455, nr 62

9 Wrocław Archivum conventus Wratislaviensis 1750–1756 łaciński, niemiecki 521 inv. č. 456, nr 63

10 Złotoryja Archivum conventus
Goldbergensis

1750–1758 łaciński, niemiecki 842 inv. č. 457, nr 64

3 Zespół omówiła pokrótce S. KOTLÁROVÁ, Fond Řádu Maltézských rytířů v Národním archivu v Praze a jeho využití 
v medievistice, [w:] J. DOBOSZ, J. KUJAWIŃSKI, M. MATLA-KOZŁOWSKA (red.), Drugie polsko-czeskie forum młodych medie-
wistów. Mediewista wobec źródła – teoria i praktyka. Materiały z konferencji naukowej, Gniezno 25–28 września 2007 
roku, Poznań 2009, s. 261–265.

4 Pierwotną siedzibą komturii były Grobniki, skąd około 1282 r., ewentualnie dopiero w latach 1288–1327, jo-
annici przenieśli się do Głubczyc, by około 1492 r. wrócić do Grobnik, por. w tej sprawie m.in. A. TARNAS-TOMCZYK, 
Fundacje joannickie na Śląsku w średniowieczu. Z badań nad początkami śląskich klasztorów, [w:] M. L. WÓJCIK (red.), 
Człowiek – obraz – tekst. Studia z historii średniowiecznej i nowożytnej, Dzierżoniów 2005, s. 14–16; R. HEŚ, Joannici 
na Śląsku w średniowieczu, Kraków 2007, s. 73–74.
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Tabela 3. Akta odnoszące się do dziejów śląskich klasztorów franciszkanów obserwantów  
w zespole Archiv české františkánské provincie 

Lp. Proweniencja Zawartość kartonu Zakres chronologiczny Sygnatura
inv. č. č. kart.

1 klasztor i kościół Wniebowzięcia  
NMP  w Cieszynie

zabiegi o odnowienie klasztoru 1702 3080 182

2 klasztor i kościół św. Stanisława  
w Głogowie

przejęcie opuszczonego klasztoru i kościoła fran-
ciszkanów konwentualnych przez obserwantów, 

dzieje klasztoru, dzieje miasta

1534–1678 3016 178

świadczenie posług duchownych dla katolików  
i wykonywanie praw parafialnych

1642–1659 3017

kaplice, ich fundacje 1611–1680 3018
sprawy finansowe 3019

potwierdzenie prawa połowu ryb w Odrze 1406 3020
bractwo pogrzebowe św. św. Michała i Barbary 1657–1699 3021

rezygnacje gwardianów, sprzedaż domu 1524–1658 3022
3 klasztor i kościół św. św. Idziego  

i Bernarda w Głubczycach
dzieje klasztoru 1448–1678 3023

odnowienie klasztoru 1667 3024
sprawy osobiste (korespondencja) 1697–1731 3025
inwentarz kościoła klasztornego XVII w. 3026

posługi duchowne, spory i ugody z proboszczem 1669–1731 3027
jałmużny, nadania 1671–1725 3028
katalog biblioteki 1678 3029

sprzedaż domu 1677 3030
4 klasztor św. Anny  

na Górze Świętej Anny
założenie klasztoru i wysiłki o jego odnowienie 1458, 1653–1654 3031

5 klasztor i kościół Wniebowzięcia  
NMP i św. Andrzeja Apostoła  

w Jaworze

kopiarz przywilejów 1706 3032 179
dzieje klasztoru 1488–1706 3033

przybycie obserwantów 1556 3034
pretensje franciszkanów konwentualnych  

do klasztoru
1639 3035

inwentarz kościoła klasztornego, posługi 
duchowne, paramenta

1630–1676 3036

spór z proboszczem o prawa parafialne 1728–1729 3037
jałmużny, darowizny, nadania 3038

inwentarz archiwum, katalog biblioteki XVII w. 3039
6 klasztor i kościół św. św. Jerzego  

i Wojciecha w Kłodzku
założenie klasztoru, opuszczenie go przez braci   

i ponowny ich powrót
1475–1631 3098 183

odnowa klasztoru 1631–1644 3099
dzieje miasta i klasztoru 1666 3100

obłóczyny i śluby 1653–1667, 1703 3101 184
inwentarz kościoła klasztornego XVII w. 3102

paramenta 1643 3103
spory z rektorem kolegium jezuickiego 1661–1667 3104

katalog biblioteki XVII w. 3105
sprawozdanie rady miejskiej o zasługach 

zakonników w czasie morowej zarazy
1681 3106

finanse, cła, nadania 1652–1737 3107
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7 klasztor i kościół NMP i św. Jadwigi 
w Legnicy

założenie klasztoru i jego odnowienie 1474, 1700 3040 179
dzieje miasta, wypiski z kroniki benedyktynek 

legnickich, proroctwo cystersa Hermanna  
z Lehnin (Brandenburgia)

1116–1741 3041

budowa klasztoru, sprawy osobiste, wizytacje 1703–1728 3042
posługi duchowne, procesje, działalność  

kaznodziejska, spór z archidiakonem o czwartą 
część podatku pogrzebowego

3043

jałmużny, nadania 1713–1725 3044
ogród 1703 3045

założenie kolegium jezuickiego 1689 3046
8 klasztor i kościół św. Piotra 

 z Alcantary w Namysłowie
dzieje klasztoru 1678 3047 180

spory z franciszkanami konwentualnymi  
o klasztory w Namysłowie i Środzie Śląskiej

1654–1675 3048

przybycie obserwantów, zamiana rezydencji 
w klasztor

1657–1676 3049

inwentarz kościoła, fundacja ołtarza  
św. Antoniego

1678, 1686 3050

pozwolenie na świadczenie posług duchownych 1679 3051
jałmużny i nadania 3052

spis książek 1678 3053
odpisy dokumentów dotyczących własności 

ziemskiej klasztoru
1321, 1497 3054

ogród, układ w sprawie muru między  
klasztorem a dziedzińcem zamkowym

1676–1729 3055

9 klasztor i kościół Matki Bożej  
Różańcowej w Nysie

odpisy dokumentów, dzieje miasta i klasztoru 1726 3056
założenie klasztoru, kasata reformacyjna i jego 
odnowienie; środki na utrzymanie zakonników 

po odnowieniu klasztoru

1475–1664 3057

przeniesienie konwentu do szpitala św. Barbary, 
budowa nowego klasztoru

1623–1748 3058

sprawy osobiste 1643–1656, 1680 3059
pozwolenie na pełnienie posług  

duchownych, spory z proboszczem  
w sprawie praw parafialnych

1653, 1703 3060

finanse, spływ drewna, nadania 1650–1727 3061
inwentarz archiwum XVIII w. 3062

varia (sprzedaż majątku bożogrobców nyskich, 
zakusy franciszkanów konwentualnych  

na klasztor nyski), egzorcyzm

XVI w.–1711 3063

10 Olesno Śląskie próba założenia klasztoru przez Melchiora  
von Gaschina

1662 3064 181

11 Powidzko koło Żmigrodu zaproszenie obserwantów przez Hermanna  
von Hatzfelda

1667–1668 3074
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12 klasztor i kościół św. Wacława  
i Aniołów Stróżów w Raciborzu

dzieje miasta i klasztoru z odpisami  
dokumentów

1720 3075 182

przybycie obserwantów, pozyskanie domu  
i ziemi, budowa klasztoru

1684–1689 3076

spór z polskimi obserwantami o klasztor 1681–1686 3077
jałmużny, dochody, nadania 3078

zrzeczenie się pretensji do praw parafialnych,
ogród, sprzedaż ziemi

1687, 1713 3079

13 klasztor i kościół św. Bernardyna  
we Wrocławiu

przybycie obserwantów do miasta, ich trudności 1453–1552 3081
zapiski historyczne, dzieje wypędzenia 

zakonników, odnowienie klasztoru, opis starego 
klasztoru

1522–1674 3082

spustoszenie klasztoru, spór z miastem  
o budowę nowego klasztoru

1628–1686 3083

nadania i legaty 3084 183
zakup domu i ogrodu 1678–1679 3085

varia (poświęcenie ołtarza św. Jana Chrzciciela, 
wodociąg, korespondencja, wzmocnienie 

dyscypliny w śląskich klasztorach)

1648–1730 3086

fotografia gotyckiej rzeźby Panny Marii ok. 1500 r. 3087

14 klasztor i kościół św. Krzyża  
w Ziębicach

opis cudów w kościele klasztornym XVII w. 3089

15 klasztor i kościół św. Jadwigi  
w Złotoryi

zakusy franciszkanów konwentualnych  
na klasztor 

1523–1701 3090

opór mieszczan przeciwko sprowadzeniu 
obserwantów, ich przybycie do miasta

1682–1704 3091

wypiski z dziejów miasta i klasztoru, wizytacja XVIII w. 3092
służba Boża, sprawy duchowne 1717–1727 3093
odnowienie klasztoru i kościoła 1704–1731 3094

jałmużny, darowizny 1704, 1727 3095
sprzedaż lasu, zakup domów i ogrodów 1548, 1705 3096

plan kościoła i ogrodu klasztornego 1704 (?) 3097
16 klasztor i kościół św. św. Piotra 

 i Pawła w Żaganiu
zakusy obserwantów na dawny klasztor fran-

ciszkanów konwentualnych w Żaganiu 
1541–1677 3088

zbiór ponad 1150 pergaminowych dokumentów5 oraz czterotomowy kopiarz sporządzony u schyłku 
XVIII w. przez Franza Paula von Smitmera (Diplomatarium Ordinis s. Johannes Hierosolimitani Magni 
Prioratus Bohemiae, Moraviae, Silesiae, Poloniae, Austriae, Styriae, Carintiae, Carniolae), zawierający 
m.in. odpisy dokumentów, w tym dziś już zaginionych, komandorii joannickich funkcjonujących na 
obszarze Śląska i Polski (ŘM, sygn. 73, 73a, 74, 75). 

O ile dokumenty śląskich placówek joannickich zostały stosunkowo dobrze już poznane6, o tyle zbio-
ry aktowe i kodeksowe, znacznie mniej szczegółowo zinwentaryzowane, ciągle czekają na wnikliwe 

5 K. BERÁNEK, V. BERÁNKOVÁ, Archiv českého velkopřevorství maltského řádu, Díl 1: Listiny 1128–1880, Praha 1966 
(mps). 

6 Zob. m.in. R. STELMACH, Dokumenty śląskich komend joannitów w zasobie Centralnego Archiwum Państwowego 
w Pradze, „Archeion”, 102, 2000, s. 114–134; idem, Dokumenty do dziejów komendy joannitów we Lwówku Śląskim 
zachowane w centralnym Archiwum Państwowym w Pradze, „Rocznik Jeleniogórski”, 33, 2001, s. 59–72; idem, Za-
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rozpoznanie, na które podczas kilkudniowej kwerendy zabrakło czasu. Warto jednak zaznaczyć, co 
wydaje się istotne z punktu widzenia merytorycznych założeń projektu Dziedzictwo kulturowe po 
klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, zna-
czenie, inwentaryzacja, że materiały te, pieczołowicie gromadzone od samego początku w Archiwum 
Wielkiego Przeoratu Joannitów, mieszczącym się w siedzibie przeora na Małej Stranie w Pradze, nie 
weszły w skład kolekcji archiwum praskiego ani w rezultacie kasat józefińskich, ani w efekcie pruskiej
sekularyzacji przeprowadzonej na Śląsku w 1810 r., ale dopiero w 1957 r., po likwidacji i upaństwo-
wieniu archiwów kościelnych w Czechosłowacji. Obecnie stanowią one depozyt Czeskiego Wielkie-
go Przeoratu Rycerzy Maltańskich.

W innych zasygnalizowanych wyżej zespołach, m.in. w Archiv Řádu sv. Augustina v Praze (ŘA) i Archiv 
kláštera benediktinů v Břevnovĕ (ŘB-B), natrafić można na pojedyncze akcesje (kodeksy) odnoszące
się do klasztorów z ziem polskich, mianowicie: Specificatio Conventuum Ord[inis] Eremit[orum] S[ancti]
P[at]ris Augustini existentium in Provincia Poloniae (ŘA, inv. č. 20), Statuta provincialia Bohemo-Moravi-
co-Silesiatica Ordinis Sancti Benedicti z 1768 r. (ŘB-B, inv. č. 31), czy też Epistolae Wahlstadenses (Legnic-
kie Pole) z lat 1775–1779 (ŘB-B, inv. č. 39).

Archiwalia pozwalające poznać przebieg procesu kasacyjnego klasztorów zlokalizowanych na ob-
szarze monarchii czeskiej zgromadzono w zespole Duchovní komise (ČG-DK), liczącym 2 księgi i 242 
kartony akt (łącznie 85 jednostek archiwalnych)7. Stanowi on wydzieloną część potężnego zbioru, 
zinwentaryzowanego jako České gubernium (ČG), dokumentującego działalność zbiurokratyzowane-
go aparatu administracji habsburskiej, która obejmowała osiem podstawowych grup spraw: militare, 
contributionale, camerale, diaetale, judiciale, publicum, feudale i commerciale. Duchowna komisja, po-
wołana dekretem z 31 VIII 1782 r., wspierać miała agendę spraw wewnętrznych (publicum) w dziele 
reformy Kościoła. Do jej zadań należał przede wszystkim nadzór nad procesem likwidacji sekula-
ryzowanych klasztorów i przejmowaniem ich majątku oraz prowadzenie stosownej dokumentacji. 
W 1785 r. rozwiązano komisję, a dokumentację zakładano bezpośrednio przy czeskiej gubernialnej 
registraturze w dziale publicum (ČG Publ). Jest on największą częścią zespołu České gubernium, sku-
piającego 9284 kartony akt i 291 ksiąg (w sumie 2815 jednostek). Materiały kasacyjne z lat 1786–
–1795 opatrzone są sygnaturami 134, 142–146, 148–151, 153–157, a z lat 1795–1805 – sygnaturami 
107–1418. Zawierają one m.in. dekrety, protokoły z posiedzeń, spisy skasowanych klasztorów, wyka-
zy klasztornych majątków, inwentarze archiwów i bibliotek konwentualnych, zestawienia paramen-
tów, personalia, akta dotyczące zakładania parafii i obsadzania urzędów kościelnych, beneficjów itp.
Nie dotyczą jednak domów zakonnych funkcjonujących na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i na 
Śląsku.

Archiwum praskie posiada przebogaty zbiór źródeł pochodzących z sekularyzowanych w dobie 
józefińskiej klasztorów, przede wszystkim czeskich. Niewielka jego część odnosi się do placówek
z obszaru dawnej Rzeczypospolitej i Śląska. Materiałów do rozpoznania pokasacyjnego dziedzictwa 
klasztorów polskich, głównie z obszaru Śląska cieszyńskiego i karniowsko-opawskiego (tzw. Śląsk 
austriacki, który po pokoju wrocławskim z 1742 r. pozostał przy monarchii habsburskiej), spodziewać 
się można w archiwach w Opawie (będącej w latach 1742–1783 siedzibą królewskiego urzędu admi-

chowane dokumenty do dziejów komendy joannitów w Tyńcu nad Ślęzą, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 
56, 2001, s. 331–345; idem, Dokumenty do dziejów komendy joannitów w Dzierżoniowie z Centralnego Archiwum 
w Pradze, ibidem, 57, 2002, s. 233–240; idem, Praskie archiwum komendy joannitów w Złotoryi, [w:] R. ŻERELIK (red.), 
Dziedzictwo kulturowe Złotoryi na tle dziejów Śląska i Europy, Złotoryja 2007, s. 49–85.

7 P. BURDOVÁ, Duchovní komise (České gubernium) 1782–1785. Inventař, Praha 1963 (mps).

8 Eadem, České gubernium. Inventař, Díl 9: Publicum, Č. 1: 1748–1805, Praha 1962 (mps).
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nistracyjnego dla austriackiej części Śląska) i w Brnie (pełniącym w latach 1783–1849 funkcję stolicy 
prowincji morawsko-śląskiej). Ich zasoby zostaną objęte kwerendą jeszcze w bieżącym roku (Opawa) 
i na początku 2013 r. (Brno).

Dokumentacja z przeprowadzonej kwerendy, obejmująca fotokopie wybranych inwentarzy archi-
walnych, została zdeponowana w biurze projektu badawczego Dziedzictwo kulturowe po klasztorach 
skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwen-
taryzacja.


