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Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce związanej z dziejami 

Kościoła wschodniego w I Rzeczypospolitej. Jednym z ważniejszych aspektów 

funkcjonowania Cerkwi unickiej w okresie nowożytnym była działalność jedynego wówczas 

zgromadzenia zakonnego, noszącego od 1743 r. nazwę Zakonu Ruskiego św. Bazylego 

Wielkiego (Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum). Temu problemowi poświęcona została 

napisana przeze mnie praca. Jej celem jest ukazanie społeczności bazylianów prowincji 

koronnej, ich organizacji zakonnej i działalności podejmowanej w latach 1743-1780. Druga 

połowa XVIII w. często nazywana jest „złotą dobą” w dziejach tegoż zgromadzenia. Przyjęta 

cezura czasowa obejmuje czas funkcjonowania bazyliańskiej prowincji pod wezwaniem 

Opieki Najświętszej Marii Panny, zwanej koronną, polską lub ruską. Została ona ustanowiona 

jako druga prowincja Zakonu Ruskiego św. Bazylego Wielkiego, obok litewskiej, na kapitule 

generalnej w Dubnie w 1743 r. i funkcjonowała do czasu reorganizacji prowincji zakonnych 

na kapitule generalnej w Torokaniach w 1780 r. Prowincja koronna obejmowała swymi 

granicami monastery bazyliańskie położone w południowo-wschodnich województwach 

Rzeczypospolitej (województwo ruskie (bez części ziemi chełmskiej), podolskie, bracławskie, 

część województwa kijowskiego, bełskiego, lubelskiego i wołyńskiego). Poza tym obszarem 

znajdował się klasztor w Warszawie, który władze prowincji koronnej próbowały uruchomić 

po 1768 r. Położenie placówek bazyliańskich zostało zobrazowane na mapach dołączonych 

do monografii.
Pracę oparłam na rozproszonym materiale rękopiśmiennym, przechowywanym w 

archiwach ukraińskich, watykańskich oraz polskich, źródłach drukowanych oraz literaturze 

przedmiotu. Odwołanie się do materiału źródłowego stanowi moim zdaniem o wartości 

książki, gdyż w dotychczasowych opracowaniach, publikowanych głównie w językach 

ukraińskim i łacińskim, bazowano przede wszystkim na dostępnych publikacjach źródłowych 

oraz opracowaniach. Przywołane przeze mnie materiały rękopiśmienne w kilku przypadkach 

uchodziły za zaginione, lub też miejsca ich przechowywania były nieznane badaczom tej 

tematyki, stąd też nie były dotychczas przedmiotem badań. Dawne archiwum zakonne 

przechowywane w Poczajowie, w związku z późniejszymi podziałami prowincji zakonnych 

oraz zmianami przynależności państwowej, uległo znacznemu rozproszeniu. 

Najwartościowsze dla podjętego tematu kolekcje źródeł znalazły się w archiwach i 

bibliotekach Lwowa (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy, Oddział 

Rękopisów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka), Tarnopola 

(Państwowe Archiwum Obwodu Tarnopolskiego), Kijowa (Instytut Rękopisów Narodowej 

Biblioteki Ukrainy im. V. Yemadskiego), Rzymu (Archivum Secretum Apostolicum 
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Vaticanum, Archi vio Storico „de Propaganda Fide” - Congregazione per l’Evangelizzazione 

dei Popoli) i Krakowa (Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, Biblioteka Polskiej 

Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Jagiellońska). Pojedyncze tomy 

trafiły do archiwów i bibliotek polskich we Wrocławiu, Lublinie, Przemyślu i Warszawie. 

Wśród materiałów rękopiśmiennych ważną rolę poznawczą miały wizytacje monasterów 

przeprowadzane przez prowincjałów lub ich delegatów w latach 50. - 70. XVIII w., księgi 

rachunkowe klasztorów, katalogi zawierające biogramy zakonników, kroniki, przywileje i 

dokumenty fundacyjne monasterów oraz akta kapituł generalnych i prowincjalnych.

Moim celem było wszechstronne spojrzenie na zbiorowość bazylianów należących do 

prowincji koronnej. Interesujące mnie zagadnienia podzieliłam na siedem rozdziałów. 

Ukazałam kształtowanie się struktury organizacyjnej prowincji koronnej, formowanie się jej 

władz i organów zarządzających, środowisko zakonne, zaplecze gospodarcze umożliwiające 

podejmowanie działalności duszpasterskiej, oświatowo-wychowawczej, literacko-artystycznej 

oraz edytorskiej.

Monastycyzm unicki wywodził się bezpośrednio z monastycyzmu prawosławnego. 

Klasztory bazy Hańskie funkcjonujące na ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej 

w drugiej połowie XVII w. oraz na początku XVIII stulecia zmieniały swą przynależność 

wyznaniową, tak jak eparchie, stopniowo przyjmując imię z Kościołem łacińskim. Proces ten 

przebiegał bez większych wstrząsów. Miała na niego wpływ niewątpliwie wola fundatorów 

monasterów lub ich spadkobierców oraz przykład płynący ze strony hierarchii cerkiewnej. W 

chwili powstania prowincji koronnej, tworzącej wraz z prowincją litewską Zakon Ruski św. 

Bazylego Wielkiego, w jej skład wchodziło co najmniej 135 monasterów położonych na 

terenie południowo-wschodniej Rzeczypospolitej. W przeważającej części były to placówki 

małe, złożone z 1 -4 zakonników, co w znaczny sposób zdeterminowało procesy zachodzące 

w prowincji w kolejnych latach. Zgodnie bowiem z decyzją papieża Benedykta XIV 

wyrażoną w buli „Inter plures” z 2 maja 1744 r. klasztory bazyliańskie winny liczyć co 

najmniej ośmiu profesów. Stąd przez cały okres istnienia prowincji koronnej zauważa się 

trend polegający na redukcji lub łączeniu małych ośrodków zakonnych. Cerkwie należące do 

likwidowanych monasterów i ich uposażenie przechodziły na rzecz duchowieństwa 

diecezjalnego, zaś ruchomości i inwentarz żywy były przekazywane innym klasztorom 

bazyliańskim. Opisywany proces spowodował, że w okresie 1745-1780 w prowincji koronnej 

zlikwidowano 60 placówek, czyli 45% stanu wyjściowego. Straty tej nie zrekompensowały 

nowe fundacje, które w tym okresie powstały. Łącznie przybyło wówczas siedem nowych 
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klasztorów (Krystynopol, Humań, Strasów, Pohynki, Drohobycz, Ostróg i Warszawa), z 

których tylko sześć rzeczywiście podjęło działalność.

Organizację zakonną bazylianie koronni oparli na wzorcach wypracowanych przez 

litewską Kongregację Trójcy Świętej założoną przez Józefa Welamina Rutskiego w 1617 r. 

Na kapitule generalnej w Dubnie w 1743 r. powołano protoarchimandrytę (generała) zakonu 

oraz Kurię Generalną złożoną z czterech przedstawicieli delegowanych przez obie prowincje, 

dwóch sekretarzy i prokuratora generalnego. Władze prowincji reprezentował protoihumen 

(prowincjał) oraz czterej konsultorzy i sekretarz. Odtworzyłam skład osobowy tych gremiów 

oraz ukazałam kariery profesów sprawujących godności w prowincji. Spośród zakonników 

prowincji koronnej w omawianym czasie tylko jeden stanął na czele całego Zakonu Ruskiego 

św. Bazylego Wielkiego. Był to Hipacy Biliński, który w latach 1747-1751 i 1759-1771 

pełnił funkcję protoarchimandryty (generała) zakonu. Podjęłam się również nakreślenia 

działalności prawodawczej prowadzonej na kapitułach generalnych i prowincjalnych w 

oparciu o zachowane akty kapituł, przechowywane w zbiorach watykańskich i lwowskich. 

Celem tej działalności było wypracowanie przepisów regulujących życie wewnętrzne i 

organizację całego zgromadzenia. Podjęte działania, aczkolwiek zaawansowane, nie 

zakończyły się przyjęciem całościowej regulacji do końca opisywanego okresu. O 

uchwalonych na kapitułach przepisach zakonnicy informowani byli poprzez listy okólne 

wydawane przez poszczególnych prowincjałów. Udało się odnaleźć 10 listów pisanych przez 

prowincjałów Jozafata Siedleckiego (1), Onufrego Bratkowskiego (6) i Józefa Morgulca (3) w 

latach 1766-1778. Ważnym ustaleniem związanym z funkcjonowaniem władz prowincji był 

sposób finansowania działalności prowincji. Problem ten nie był dotychczas podnoszony w 

literaturze przedmiotu, a dzięki księdze dochodów i wydatków prowincji koronnej za 

prowincjalstwa Atanazego Szeptyckiego, Jozafata Siedleckiego i Onufrego Bratkowskiego 

było możliwe przybliżenie tego zagadnienia. Uwagę poświęciłam również relacjom 

bazylianów prowincji koronnej z hierarchią cerkiewną oraz wpływowi na politykę 

wyznaniową państwa. Egzempcja nadana bazylianom zaostrzyła ich stosunki z hierarchią 

cerkiewną. W prowincji koronnej doszło do konfliktów o prawa do uposażeń katedr i cerkwi, 

przy których egzystowały monastery, rozstrzyganych na drodze sądowej przed różnymi 

trybunałami. Procesy te nadszarpnęły wizerunek Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej. Z kolei 

na forum politycznym bazylianie koronni w porozumieniu z prowincją litewską zabiegali o 

obronę swego stanu posiadania, głównie poprzez zagwarantowanie fundacji klasztornych 

konstytucjami sejmowymi oraz uchylenie praw utrudniających rozwój życia zakonnego.
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W szeregach bazylianów prowincji koronnej znajdowało się jednocześnie 600-700 

osób. W sumie w latach 1743-1780 w prowincji pracowało co najmniej 1743 ojców i braci. 

Tworzyli oni zbiorowość zróżnicowaną pod względem pochodzenia etnicznego i 

społecznego. Wywodzili się głównie ze społeczności unickiej zamieszkałej terytorium 

południowo-wschodniej Rzeczypospolitej. Pogląd o dominującej liczbie zakonników 

związanych urodzeniem z obrządkiem łacińskim nie znalazł potwierdzenia w źródłach. Byli 

oni natomiast widoczni wśród bazylianów pełniących godności zakonne z racji preferowania 

przy ich obsadzie profesów pochodzenia szlacheckiego. Ukazałam formację moralną i 

intelektualną związaną z podjęciem życia zakonnego. Realizowano ją, organizując nowicjat i 

wewnętrzne studia zakonne, a także wysyłając zdolnych profesów na studia filozoficzne i 

teologiczne do alumnatów papieskich w Rzymie, Wilnie i Braniewie. Pierwotny, mniszy 

charakter zakonu bazyliańskiego, charakterystyczny dla prawosławnych czerńców, pod 

wpływem reform Rutskiego uległ przeobrażeniu, przekształcając strukturę wewnętrzną 

bazylianów-unitów w kierunku kleryckich zakonów łacińskich. W społeczności bazyliańskiej 

w drugiej połowie XVIII w. zdecydowanie dominowali zakonnicy - księża i bracia - klerycy 

nad laikami. Zwróciłam uwagę na strukturę funkcji zakonnych, wymagania dotyczące 

poszczególnych urzędów, okoliczności obejmowania godności, a także główne problemy 

życia zakonnego w drugiej połowie XVIII w., które zostały odzwierciedlone w aktach 

poszczególnych monasterów. Była to też okazja do ukazania relacji łączącej zakonników z 

unickim duchowieństwem diecezjalnym. Obok wspólnej pracy dla dobra społeczności 

wiernych występowała przecież również wewnętrzna rywalizacja, mająca odzwierciedlenie w 

konfliktach o administrowanie sakramentami, obsadę urzędów diecezjalnych czy zarząd nad 

majątkiem cerkiewnym.

Do ważnych zagadnień, jakie udało się zanalizować, zaliczam ustalenia związane z 

majątkowymi podstawami funkcjonowania monasterów prowincji koronnej. Problem ten nie 

był do tej pory przedmiotem badań. Warto również zwrócić uwagę na wykorzystanie ksiąg 

rachunkowych poszczególnych monasterów w celu określenia ich budżetów oraz roli 

klasztorów bazyliańskich w lokalnej i regionalnej wymianie handlowej. Wynik 

przeprowadzonej analizy wskazuje na znaczne zróżnicowanie klasztorów pod względem 

majątkowym, przy czym zdecydowaną przewagę miały placówki słabo uposażone. 

Porównanie z uposażeniem klasztorów należących do zakonów rzymskokatolickich 

wytrzymywało tylko kilka monasterów prowincji koronnej. Uposażenie monasterów, 

określane w przywilejach fundacyjnych lub aktach odnawiających pierwotną fundację, w 

XVIII w. było dziełem głównie przedstawicieli magnaterii, posiadającej majątki w 
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południowo-wschodniej Rzeczypospolitej. Wyróżniali się w tym względzie zwłaszcza 

Potoccy, Lubomirscy i Czartoryscy. Znacznie rzadziej niż w XVII w. uposażali monastery 

reprezentanci szlachty. Starałam się scharakteryzować działalność gospodarczą prowadzoną 

w folwarkach należących do monasterów, określić obowiązki poddanych, źródła przychodów 

i strukturę wydatków. Opracowując te zagadnienia opierałam się na inwentarzach 

poszczególnych klasztorów i księgach rachunkowych. Wśród źródeł rękopiśmiennych udało 

się również odnaleźć instrukcję ekonomiczną opracowaną przez władze prowincji, 

skierowaną do prokuratorów odpowiedzialnych za gospodarstwo monasterskie. Zwróciłam 

także uwagę na stan zabudowań klasztornych i podjęcie akcji budowlanej, dzięki której 

bazylianie dysponowali budynkami pozwalającymi na sprostanie wymogom związanym z 

prowadzeniem życia zakonnego.

Przedmiotem mojej uwagi stała się również aktywność publiczna bazylianów prowincji 

koronnej, którą ujęłam w trzech rozdziałach poświęconych duszpasterstwu, pracy 

nauczycielskiej w kolegiach publicznych oraz wpływowi na rozwój kultury ziem południowo- 

wschodniej Rzeczypospolitej.

Niewątpliwie bazylianie prowincji koronnej wyróżniali się w prowadzeniu działalności 

duszpasterskiej. W 1774 r. prawa parochii posiadało 65% monasterów. Zakonnicy angażowali 

się w posługę duchowną świadczoną ludności obu obrządków jako wikariusze przy parafiach, 

kapelani w monasterach bazylianek, przy kaplicach pałacowych i dworskich, a nawet kapelani 

wojskowi (w czasie konfederacji barskiej). Przy cerkwiach bazyliańskich działały bractwa 

parochialne, skupiające wiernych. Odprawiano w nich oprócz Służby Bożej nieszpory i 

jutrznie, odmawiano hymny i litanie. Krzewiono również nabożeństwa paraliturgiczne 

charakterystyczne dla Kościoła łacińskiego, takie jak różaniec, godzinki czy nabożeństwa 

związane z Męką Pańską. Bazylianie wielką wagę przykładali do upowszechniania 

sakramentu spowiedzi oraz podejmowali działalność kaznodziejską.

Na uwagę zasługuje działalność misyjna bazylianów prowadzona zwłaszcza na 

prawobrzeżnej Ukrainie, wśród ludności niechętnej unii. Wyrazem tej niechęci była 

męczeńska śmierć zakonników w Humaniu w czerwcu 1768 r. Dzięki materiałom źródłowym 

udało się ustalić, że w omawianym czasie działalność misyjną prowadziło 8-11 placówek, a 

corocznie zaangażowanych w nią było 15-20 zakonników. W ciągu opisywanego okresu 

zadania misjonarzy pełniło w sumie co najmniej 75 profesów, których nazwiska zostały 

zestawione w tabeli. Udało mi się również ustalić porządek misji bazyliańskich, realizowany 

w prowincji, a opracowany przez zakonników korzystających z doświadczeń zgromadzeń 

łacińskich.
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Bazylianie prowincji koronnej propagowali kult maryjny, czego świadectwem była 

koronacja obrazu Matki Bożej w Poczajowie w 1773 r. (druga związana z zakonem 

bazyliańskim po koronacji obrazu Matki Bożej w cerkwi bazyliańskiej w Żyrowicach w 1730 

r.). W co najmniej 31 cerkwiach bazyliańskich w prowincji koronnej znajdowały się 

wizerunki Maryi uznane za cudowne lub słynące łaskami, które podnosiły rangę klasztorów i 

nadawały im charakter miejsc pielgrzymkowych. Ponadto zakonnicy szerzyli kult świętych, 

zwłaszcza św. Onufrego Pustelnika. Mniej natomiast uwagi poświęcali działalności 

charytatywnej, ograniczając się do udzielania skromnych datków proszącym o jałmużnę. 

Szpitale, czy raczej przytułki, utrzymywane przy monasterach prawosławnych dzięki 

specjalnym fundacjom jeszcze w XVII w., po zmianie wyznania w XVIII w. przestały 

funkcjonować. W drugiej połowie XVIII w. działał jedynie szpital-przytułek przy monasterze 

w Poczajowie, ufundowany przez starostę kaniowskiego Mikołaja Potockiego.

Imponujące wydają się być działania bazylianów prowincji koronnej w zakresie 

szkolnictwa publicznego. Mimo skromnych możliwości finansowych starali się jak najlepiej 

przystosować do wymagań związanych z utrzymaniem kolegiów kształcących młodzież 

świecką. W omawianym okresie utrzymywali cztery kolegia w Hoszczy, Humaniu, Lubarze i 

Szarogrodzie oraz konwikty dla młodzieży świeckiej przy klasztorach w Ławrowie i 

Malejowcach. Uczynione postępy predestynowały ich do przejęcia sukcesji po jezuitach w 

dziedzinie edukacji publicznej. Po kasacie Towarzystwa Jezusowego podjęli starania o 

poprowadzenie kolegiów pojezuickich zarówno na terenie należącym do Rzeczypospolitej 

(Bar, Kamieniec, Winnica, Ostróg), jak i do Austrii (Jarosław, Sambor, Stanisławów). Do 

1780 r. otrzymali tylko kolegium w Ostrogu, do którego przeniesiono placówkę z Hoszczy. 

Natomiast na terenie Galicji w 1775 r. założyli szkołę publiczną w nowo utworzonym 

monasterze w Drohobyczu. Przy cerkwiach bazyliańskich posiadających prawa 

duszpasterskie bazylianie organizowali szkoły parafialne. Z okresu do 1772 r. udało się 

potwierdzić istnienie trzech szkół parafialnych prowadzonych przez bazylianów w Zamościu 

(przy dwóch cerkwiach) i Krystynopolu. Przedmiotem mojej uwagi były zagadnienia 

dotyczące kadry nauczającej, grona uczniowskiego oraz procesu dydaktycznego. Źródłem 

tych informacji były publikowane sprawozdania z wizytacji przeprowadzonych przez 

delegatów Komisji Edukacji Narodowej oraz kroniki klasztorne. Niestety, nie udało się 

odnaleźć akt szkolnych kolegiów bazyliańskich z prowincji koronnej. Dla celów 

porównawczych wykorzystałam jednak cztery tomy akt szkolnych kolegium w Buczaczu, 

należącego do prowincji litewskiej. Proces dydaktyczno-wychowawczy uzupełniały elementy 

występujące w staropolskim szkolnictwie zakonnym: teatr szkolny oraz Sodalicja Mariańska.
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O działalności tego pierwszego świadczył drukowany program dramatu zatytułowanego 

„Okrutne łakomstwo ukarane czyli Joas”, wystawionego w 1765 r. w Szarogrodzie. Jest to 

jedyny drukowany ślad działalności teatralnej kolegiów bazyliańskich w prowincji koronnej z 

okresu do 1780 r. Pozostałe ustalenia oparłam na drobnych wzmiankach źródłowych 

znalezionych w kronikach klasztornych oraz analogii do repertuaru bazyliańskiego kolegium 

w Buczaczu. W wyniku podjętych badań wykazałam obecność Sodalicji Mariańskiej, jako 

stowarzyszenia religijnego skupiającego uczniów, w przeważającej większości kolegiów 

funkcjonujących w prowincji koronnej. Nie udało się tego dowieść w oparciu o źródła w 

stosunku do kolegium w Drohobyczu.

Klasztory bazyliańskie w prowincji koronnej należały, obok lwowskiego Bractwa 

Stauropigialnego, do najważniejszych ośrodków kultury związanych z Cerkwią unicką. 

Łączyły wpływy tradycji wschodniej z elementami cywilizacji zachodnioeuropejskiej. W 

drugiej połowie XVIII w. na twórczość kaznodziejską, literacką czy artystyczną 

podejmowaną przez bazylianów mocniej oddziaływała kultura łacińska i szlachecka. Jednak 

obciążanie bazylianów jedynie zarzutem latynizowania obrządku unickiego nie do końca 

oddaje stan rzeczy. Przejawem tej latynizacji miało być używanie języków polskiego i 

łacińskiego, propagowanie wzorców zachodnich w organizacji szkolnictwa, w liturgii oraz w 

architekturze i sztuce. Wśród gatunków twórczości uprawianej przez bazylianów prowincji 

koronnej wyróżniała się homiletyka oraz literatura panegiryczna. Byli również bazylianie 

koronni autorami wielu pieśni religijnych popularnych w lokalnych społecznościach i 

śpiewanych powszechnie w XIX w. Należy podkreślić starania bazylianów o przekazanie 

wiedzy teologicznej i sztuki kaznodziejskiej unickiemu duchowieństwu diecezjalnemu przez 

wydawanie tłumaczeń dzieł łacińskich na język ruski. Brakowało natomiast w gronie 

bazylianów koronnych historyków tej miary co zakonnicy wywodzący się z prowincji 

litewskiej. Przy monasterach bazyliańskich organizowano szkoły malarskie przygotowujące 

artystów pracujących na potrzeby zakonu i Cerkwi unickiej. W połowie XVIII w. taka 

„malamia” działa w klasztorze poczajowskim. Pracujący w niej bazylianie - malarze 

współpracowali również z drukarnią, ozdabiając grafikami książki i druki ulotne. Zakonnicy 

rozwijali również muzykę cerkiewną, wprowadzając obok śpiewu jednogłosowego śpiew 

wielogłosowy oraz muzykę instrumentalną do liturgii. W cerkwiach bazyliańskich 

montowano wówczas organy, a wśród bazylianów występowali organiści. Organizowano 

również kapele muzyczne przygrywające w czasie odpustów i uroczystości cerkiewnych.

O znaczeniu monasterów bazyliańskich jako ośrodków kultury świadczyły również 

gromadzone w nich księgozbiory. Wobec funkcjonowania w historiografii ustaleń 
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związanych z rolą książki i bibliotek w monasterach bazyliańskich, poczynionych przez 

Marię Pidłypczak-Majerowicz, w monografii skoncentrowałam się na prezentacji zawartości 

księgozbiorów bazyliańskich w świetle źródeł rękopiśmiennych. Na ich podstawie ustaliłam, 

że wszystkie monastery posiadały w swych cerkwiach księgi liturgiczne, natomiast 90% 

monasterów posiadało biblioteki gromadzące literaturę bardzo różnorodną, zarówno pod 

względem treści, jak i języka. Tylko część z nich posiadała oddzielne pomieszczenia 

przeznaczone na bibliotekę, w sporej części monasterów księgozbiór przechowywano w 

szafie stojącej w refektarzu lub w celi przełożonego. Analiza źródeł pozwoliła również na 

konstatacje dotyczące m.in. ilości i zawartości księgozbiorów, sposobów pozyskiwania 

woluminów, środków pieniężnych wydawanych na zakup książek. Kolejnym aspektem 

działalności kulturalnej bazylianów prowincji koronnej było funkcjonowanie typografii 

ulokowanych przy monasterach w Poczajowie i Uniowie. Obecność na rynku wydawniczym 

w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w. potwierdziła zwłaszcza drukarnia 

poczajowska. Dzięki materiałom rękopiśmiennym udało mi się odtworzyć zyski wpłacane do 

kasy monasterskiej z wpływów za sprzedane księgi, ustalić nazwiska zakonników pełniących 

funkcje prefektów typografii, korektorów, zecerów i introligatorów. W świetle źródeł 

drukarnia poczajowska współpracowała z papiernią, zlokalizowaną w dobrach monasteru, 

oraz introligatomią.

Zgromadzony materiał źródłowy umożliwił opracowanie obszernego aneksu 

mieszczącego tabele i ilustracje. Tabela 1 jest wykazem monasterów bazyliańskich 

położonych w granicach prowincji koronnej. Zawiera informacje o 142 placówkach 

działających przez cały opisywany okres lub zlikwidowanych bądź utworzonych w jego 

trakcie. Mieści również podstawowe dane dotyczące przynależności eparchialnej, wezwania, 

statusu, czasu powstania i likwidacji. Ważnym uzupełnieniem rozdziału traktującego o 

środowisku bazylianów prowincji koronnej jest zestawienie 1743 nazwisk zakonników, 

którzy przynależeli do prowincji koronnej w latach 1743-1780. Tabela ta zawiera także dane 

dotyczące dat ich urodzenia i śmierci, wstąpienia do zakonu, profesji i święceń kapłańskich. 

Kolejna tabela odtwarza sieć wewnętrznych szkół zakonnych prowadzonych w prowincji. 

Zestawienia nr 4-9 zawierają nazwiska bazylianów pełniących obowiązki nauczycieli w 

szkołach publicznych prowadzonych w Drohobyczu, Hoszczy, Humaniu, Lubarze, Ostrogu i 

Szarogrodzie. Ostatnia tabela uwzględnia nazwiska 64 zakonników studiujących poza 

prowincją koronną. Te informacje uzyskane z drobiazgowej analizy źródłowej mogą posłużyć 

w przyszłości do sporządzania słownikowych publikacji dotyczących bazylianów czy 

nauczycieli Komisji Edukacji Narodowej.
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Dane zebrane w aneksie posłużyły również do sporządzenia map ilustrujących sieć 

monasterów bazyliańskich w prowincji koronnej w 1754 r. i w 1779 r., bazyliańskie placówki 

misyjne oraz kolegia publiczne. Dodatkowo w prezentowanej monografii umieściłam materiał 

ilustracyjny. Stanowi on prezentację źródeł rękopiśmiennych i drukowanych wykorzystanych 

w rozprawie, portrety osób oraz zdjęcia monasterów i cerkwi zakonnych prowincji koronnej.

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

Moje pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze można podzielić na kilka grup 

tematycznych. Z badaniami dotyczącymi zakonu bazyliańskiego wiąże się cykl artykułów 

poświęconych problemowi kasat klasztorów bazyliańskich prowadzonych w końcu XVIII w. 

oraz w XIX stuleciu. Zagadnienie to podjęłam w związku z uczestnictwem w projekcie 

badawczym „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej 

Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”, 

realizowanym od 2012 r. w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod 

nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. W projekcie uczestniczę w charakterze 

wykonawcy. Szczególnie interesowały mnie sprawy związane z kasatami józefińskimi w 

Galicji. W historiografii polskiej problem ten opracował na początku XX w. ks. Władysław 

Chotkowski. Na jego ustaleniach, opartych głównie na źródłach przechowywanych w 

archiwach wiedeńskich, bazowali wszyscy późniejsi badacze. Moim celem było zbadanie 

materiałów źródłowych przechowywanych w archiwach ukraińskich (przede wszystkim 

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie) i w oparciu o nie 

opracowanie problemu likwidacji placówek bazyliańskich. Poczynione ustalenia znalazły 

swój wyraz w postaci kilku artykułów (Sytuacja gospodarcza monasterów bazyliańskich w 

Galicji u progu kasat józejińskich oraz losy ich majątku po kasacie. Zarys problemu, [w:] 

Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, pod red. M. Derwicha, Wrocław 2013, 

s. 189-207; Bazylianie w Galicji wobec działań kasacyjnych w latach 1772-1792, [w:] 

Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle 

procesów sekularyzacyjnych w Europie, pod red. M. Derwicha, t. I: Geneza kasat. Kasaty na 

ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego, Wrocław 2014, s. 215-232; Kasata 

bazyliańskiego monasteru w Zawałowie w 1793 roku, w druku). Podjęłam także badania nad 

likwidacją monasterów bazyliańskich w Królestwie Polskim w XIX w. (Monaster bazyliański 

i cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie w przededniu kasaty i ich losy po 1864 r., 

w druku). Obecnie przedmiotem moich dociekań naukowych są kwestie związane z 

problematyką redukcji monasterów w prowincji koronnej dokonanej na skutek dekretu 
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papieża Benedykta XIV po 1745 r. i kasat zakonnych prowadzonych w ramach polityki 

józefinizmu w Galicji.

Kolejnym obszarem moich zainteresowań naukowo-badawczych były zagadnienia 

związane z działalnością bractw cerkiewnych w eparchii przemyskiej w XVII-XVIII w. 

Efektem prowadzonych dociekań naukowych była książka stanowiąca uzupełnioną i 

poprawioną wersję rozprawy doktorskiej, zatytułowana Bractwa cerkiewne w eparchii 

przemyskiej w XVII i XVIII wieku, Rzeszów 2005, ss. 336. Oparta została na szerokiej 

kwerendzie archiwalnej przeprowadzonej w archiwach polskich i ukraińskich. Jest to 

monograficzne ujęcie problematyki dotychczas mało znanej w polskiej historiografii, a 

poruszanej głównie przez historyków ukraińskich i rosyjskich. Monografia obejmowała 

terytorium eparchii przemyskiej, a więc zachodni obszar województwa ruskiego, na którym w 

XVI-XVIII w. funkcjonowały struktury administracyjne Cerkwi prawosławnej i unickiej. 

Celem badawczym było ukazanie procesów zachodzących w ruchu brackim w okresie XVI- 

XVIII w., określenie podstaw prawnych, charakterystyka społeczności brackiej, przybliżenie 

działalności gospodarczej bractw cerkiewnych i ich miejsca w społeczeństwie staropolskim. 

Analiza materiałów źródłowych, dokumentów drukowanych oraz opracowań pozwoliła 

wykazać, że bractwa cerkiewne działały w co najmniej 88 parochiach miejskich i 127 

wiejskich eparchii przemyskiej, co stanowiło ponad 17% wszystkich parochii. Były 

instytucjami związanymi przede wszystkim z miastami. Spośród 50 miast położonych w 

granicach eparchii przemyskiej, w których funkcjonowały parochie Cerkwi prawosławnej, a 

potem unickiej, bractwa cerkiewne (w liczbie 105) występowały w 43, co stanowiło 86% 

ogółu. Powstawaniu bractw cerkiewnych sprzyjała zróżnicowana narodowościowo i 

wyznaniowe struktura ludności. Konfraternie cerkiewne działały na podstawie statutów 

zatwierdzanych przez biskupów oraz przywilejów wystawianych przez panów feudalnych 

świeckich i duchownych. Ustawy brackie wzorowane były najczęściej na statucie bractwa 

przy cerkwi Wniebowzięcia NMP we Lwowie z 1586 r. W XVIII w. ujednolicone statuty, 

zgodne z wytycznymi synodu zamojskiego, nadawali bractwom uniccy biskupi przemyscy, 

zwłaszcza Onufry Szumański i Atanazy Szeptycki. Grupą społeczną najbardziej 

zaangażowaną w działalność bractw cerkiewnych było mieszczaństwo. Pod koniec XVI w. 

możnym protektorem Cerkwi i bractw była magnateria ruska, ale w następnym stuleciu jej 

wsparcie nie było już tak widoczne ze względu na procesy latynizacji i polonizacji. Z kolei w 

XVIII w. w działalność konfraterni cerkiewnych zostali włączeni chłopi. Bractwa 

prawosławne nie przyjmowały w swe szeregi osób duchownych. Tendencja ta zmieniła się po 

przyjęciu unii z Kościołem łacińskim i wówczas jako opiekunowie - promotorzy na czele 
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konfraterni stali duchowni, zwykle parochowie. Analiza uposażenia i stanu majątkowego 

bractw cerkiewnych pozwoliła określić źródła dochodów. Było to możliwe głównie w 

stosunku do bractw miejskich. W przypadku wielu bractw działających w parochiach 

wiejskich ich majątek traktowany był jako tożsamy z majątkiem cerkwi. Zebrany materiał 

źródłowy umożliwił charakterystykę działalności konfraterni cerkiewnych na opisywanym 

terenie. Była ona najbardziej ożywiona w I połowie XVII w. w okresie sporów prawosławno- 

unickich. Wtedy stowarzyszenia skupiały się na obronie wiary prawosławnej oraz interesów 

zawodowych i politycznych mieszczaństwa ruskiego, a także zakładaniu własnych szkół i 

drukami, szpitali-przytułków oraz zarządzaniu parochią. W okresie unickim działalność 

bracka nie była już tak intensywna. Ograniczała się przede wszystkim do troski o utrzymanie 

świątyń i budynków cerkiewnych oraz pogłębienia pobożności własnych członków. Udało 

się potwierdzić w źródłach funkcjonowanie w interesującym mnie czasie na terenie eparchii 

przemyskiej 19 szpitali - przytułków prowadzonych przez bractwa cerkiewne oraz 43 szkół 

brackich, z których 38 funkcjonowało w miastach.

Kontynuację badań nad problematyką bractw cerkiewnych stanowiły artykuły 

publikowane w czasopismach polskich i ukraińskich, poświęcone konfraterniom z terenu 

eparchii lwowskiej (Statuty bractw cerkiewnych eparchii lwowskiej w zbiorach archiwów i 

bibliotek polskich, „IcTopia pejiiriił b YKpaiHi”, 2011, KHwra I, s. 118-125) i chełmskiej 

(Bractwa cerkiewne w eparchii chełmskiej w XVIII wieku w świetle zbiorów Biblioteki 

Narodowej w Warszawie, [w:] Wierny swemu dziedzictwu. Księga jubileuszowa dedykowana 

profesorowi Józefowi Pólćwiartkowi, pod red. ks. S. Nabywańca, B. Lorens, ks. S. 

Zabraniaka, Rzeszów 2010, s. 244-254) oraz dziejom bractw cerkiewnych w eparchii 

przemyskiej w XIX i XX w. (Bractwa cerkiewne w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w 

XIX i na początku XX wieku w świetle statutów, [w:] Z dziejów regionów Europy Środkowo - 

Wschodniej w XIX i XX w., pod red. M. Stolarczyka, J. Kuzickiego, P. Graty, Rzeszów 2008, 

s. 306-318). Badania te pozwalały na dokonanie porównań organizacji struktur brackich 

funkcjonujących na różnych obszarach Rzeczypospolitej i formułowanie wniosków 

odnoszących się do Cerkwi unickiej w XVIII w. (PIpasocjiaBUbie ąepKoeubie ópamcmea b 

łoeo-fiocmoHHOU Peuu Plocnonumou b XVI—XVII BeKax, „PoccnHCKO-IIojibCKHH 

KcTopaneecKnii AjibManax”, BbinycK III, CTaspononb - Bojirorpązj - Mockbu 2008, c. 221— 

230; Stauropigia lwowska jako wzorzec organizacyjno-prawny dla bractw cerkiewnych na 

pograniczu etnicznym polsko-ruskim w XVI-XVIII wieku, „AnojioreT”, 2011, s. 20-27).

W tematykę tę wpisuje się również artykuł poświęcony Bractwu św. Onufrego przy 

cerkwi bazyliańskiej w Warszawie w XVIII i XIX w. (Bractwo św. Onufrego przy cerkwi 
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bazyliańskiej w Warszawie w latach 1745-1861, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 

2010, nr 1, s. 35-46). Powstanie tego tekstu było możliwe dzięki odnalezieniu księgi brackiej 

zawierającej informacje o funkcjonowaniu tej konfraterni w latach 1745-1861, 

przechowywanej w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece im. W. Stefanyka. Z 

tematyką tą związany był artykuł dotyczący organizacji i przebiegu uroczystości 

wprowadzenia bractw do cerkwi bazyliańskich na terenie Rzeczypospolitej w XVIII w. (O 

introdukcjach bractw religijnych do cerkwi bazyliańskich w Rzeczypospolitej w XVIII wieku, 

[w:] Od Lwówka Śląskiego do Lwowa. Studia i materiały z dziejów południowej Polski, pod 

red. Z. Budzyńskiego, Rzeszów 2012, s. 91-104).

Naturalną kontynuacją zainteresowania problematyką bracką były badania związane z 

funkcjonowaniem konfraterni łacińskich (ć? osobach do rządu dobrego należących. Z dziejów 

Bractwa Męki Pańskiej w Przemyślu w I połowie XVIII wieku, „Kresy Południowo- 

Wschodnie”, 2007/2008, R. V/VI: Historia i Tradycja, s. 267-272; Bractwo św. Anny przy 

kościele parafialnym w Kolbuszowej w świetle dekretu renowacyjnego z 1672 roku, [w:] 

Parafia kolegiacka Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w latach 1510-2010. Studia, szkice i 

materiały, pod red. ks. S. Zycha, Kolbuszowa 2010, s. 345-356) oraz tematyki wzajemnych 

odniesień organizacji brackich związanych z różnymi wyznaniami i obrządkami na tym 

samym terenie pogranicza etnicznego (Bractwa religijne a relacje międzyobrządkowe w 

południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w XVIII wieku, [w:] Bractwa religijne w 

średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku), pod red. D. Burdzy, B. 

Wojciechowskiej, Kielce 2014, s. 309-320). W ramach tego nurtu zainteresowań 

opublikowałam również artykuł poświęcony rozwojowi Sodalicji Mariańskiej w kolegiach 

bazyliańskich funkcjonujących w I Rzeczypospolitej oraz na ziemiach polskich pod zaborem 

rosyjskim w XVIII i XIX w. (Działalność Sodalicji Mariańskiej w kolegiach bazyliańskich na 

ziemiach Rzeczypospolitej w XVIII i XIX wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 

2012, t. 97, s. 121-138).

Podejmowałam także tematykę związaną z życiem religijnym społeczności unickiej 

na terenie pogranicza etnicznego polsko-ruskiego w XVIII w. Szczegółowej analizie, opartej 

na źródłach wytworzonych przez Cerkiew (wizytacje i księgi sądu biskupiego) oraz samorząd 

miejski (księgi miejskie radzieckie i ławnicze) poddałam społeczność unicką miast Sambora, 

Jarosławia i Uhnowa w XVIII w. (Życie religijne unitów na pograniczu etnicznym polsko- 

ruskim w XVIII wieku na przykładzie parochii w Samborze, [w:] Granice i pogranicza. 

Mikrohistorie i historie życia codziennego, pod red. P. Guzowskiego, M. Liedke, M. Ocytko, 

Kraków 2011, s. 157-181; Działalność fundacyjna rodziny Wapińskich na rzecz Cerkwi 
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unickiej w Jarosławiu w XVIII wieku, [w:] Kościół unicki w Rzeczypospolitej, pod red. W. 

Walczaka, Białystok 2010, s. 113-131; Stan społeczno-gospodarczy miasta Uhnowa w 

drugiej połowie XVIII wieku, [w:] Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów 

społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi, pod red. P. 

Graty, B. Lorens, Rzeszów 2013, s. 69-86).

Zajęłam się również problematyką religijną (prawosławną i unicką) podejmowaną na 

forum sejmiku w Sądowej Wiszni w XVII-XVIII w. {Prawosławie i unia w eparchii 

przemyskiej na forum sejmiku wiszeńskiego w XVII wieku, [w:] Siadami unii brzeskiej, pod 

red. R. Dobrowolskiego, M. Żemły, Lublin - Supraśl 2010, s. 37-62; Problematyka unicka na 

forum sejmiku w Sądowej Wiszni w latach 1700-1772 (w świetle laudów sejmikowych i 

instrukcji poselskich), „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej”, 

2008, nr 1, s. 35-50).

W latach 2004-2014 ważnym obszarem badawczym były dla mnie kwestie oświaty i 

jej rozwoju na terenie południowo-wschodniej Rzeczypospolitej i Galicji. Uczestniczyłam 

jako współredaktor w przygotowaniu monografii zatytułowanej Dzieje oświaty w Krościenku 

Wyżnym w latach 1417-1999. W ramach tej publikacji przygotowałam obszerny rozdział 

poświęcony szkolnictwu w latach 1918-1963 (Szkolnictwo w Krościenku Wyżnym w latach 

1918-1963, [w:] Dzieje oświaty w Krościenku Wyżnym w latach 1417-1999, pod red. B. 

Lorens, E. Marszałka, Krosno 2011, s. 61-120). Ponadto prowadziłam kwerendę źródłową w 

Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, zbierając materiały 

archiwalne dotyczące dziejów szkolnictwa w Krościenku Wyżnym w okresie galicyjskim. 

Tematykę związaną z historią oświaty podejmowałam w artykułach poświęconych szkołom 

brackim (współautor R. Pelczar, Cerkiewne szkoły brackie w eparchii przemyskiej w XVI- 

XVIII wieku, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, 2004, t. LVII, s. 5-21) oraz 

szkolnictwu bazyliańskiemu działającemu w ramach galicyjskiego szkolnictwa (Szkoły przy 

klasztorach bazyliańskich w Galicji na tle austriackiej polityki oświatowej w latach 1772- 

1850, [w:] Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., 

pod red. M. Stolarczyka, A. Kawalec, J. Kuzickiego, Rzeszów 2011, s. 225-237).

Osobny cykl artykułów poświęciłam funkcjonowaniu kolegium bazyliańskiego w 

Buczaczu w XVIII w. Zostały one oparte na niewykorzystanych do tej pory czterech tomach 

akt szkolnych, dzienniku rektorów tegoż kolegium oraz spisach uczniów przechowywanych w 

Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece im. W. Stefanyka. Wśród akt szkolnych 

odnalazłam jedyny znany mi regulamin szkolny dla uczniów z 1764 r., obowiązujący w 

placówce prowadzonej przez bazylianów w XVIII w. Kolejny pochodził już z 1804 r. Oba 
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regulaminy w tłumaczeniu z łaciny na język polski opublikowałam w aneksie do artykułu 

zatytułowanego Regulaminy szkolne bazyliańskiego kolegium w Buczaczu na tle programów 

szkolnictwa staropolskiego, „Czasy Nowożytne”, 2013, t. 26, s. 149-163. Z kolei diariusz 

rektorów buczackich, pisany w języku polskim i łacińskim, nie był dotychczas 

wykorzystywany w publikacjach poświęconych kolegium w Buczaczu. Zawiera on m.in. 

korespondencję między fundatorem kolegium Mikołajem Potockim a kolejnymi rektorami 

szkoły. Na jego podstawie opublikowałam artykuł: Problemy wychowawcze w szkołach 

bazyliańskich w drugiej połowie XVIII wieku na przykładzie kołegium w Buczaczu, „Biuletyn 

Historii Wychowania”, 2013, 29, s. 29-42. W celu rozpropagowania tego źródła wśród 

badaczy ukraińskich opublikowałam artykuł „Diarium actorum Cołegij Buczacensis” hk 

dowepejio eidoMocmeü npo óisuibHicmb eacwiiancbKOi KOJiezii e Eyuaui e ópyeiu nojioeuni 

XVIII cmojiimmti, „IcTopia pejiirin b YKpaiHi”, 2013, KHnra I, s. 248-257 oraz wygłosiłam 

referat jemu poświęcony na konferencji naukowej we Lwowie w 2013 r. Z powyższymi 

zagadnieniami korespondowały problemy związane z klasztorami jako ośrodkami kultury 

(Klasztor a kultura na przykładzie działalności bazyłiańskiego kolegium w Buczaczu w 

drugiej połowie XVIII wieku (w druku); Biblioteka bazyliańskiego klasztoru św. Jerzego we 

Lwowie w II połowie XVIII wieku w świetle inwentarzy, [w:] Kraków — Lwów: książki — 

czasopisma - biblioteki, t. VIII, pod red. H. Kosętki, Kraków 2006, s. 272-286; Inwentarz 

biblioteki archimandrii bazyliańskiej w Uniowie z 1789 roku, „Hereditas Monasteriorum”, 

2013, vol. 2, s. 253-270).

Pierwszym chronologicznie obszarem moich zainteresowań naukowych była 

sylwetka księdza Wojciecha Michny (1820-1893), kapłana - społecznika, uczestnika 

przygotowań powstańczych w 1846 r., aresztowanego przez władze austriackie i więzionego 

we Lwowie do 1848 r., współpracownika ks. Stanisława Stojałowskiego, pisarza ludowego, 

publikującego na łamach pierwszych galicyjskich pism ludowych i historyka - amatora. 

Rozpropagowaniu wiedzy o tej nietuzinkowej postaci służyła publikacja jego biografii 

(Ksiądz Wojciech Michna (1820-1893), Rzeszów 2008, ss.148), napisanej w oparciu o 

materiał archiwalny zgromadzony w archiwach i bibliotekach lwowskich oraz polskich. 

Działalność księdza Michny była też tematem kilku moich artykułów publikowanych w 

czasopismach naukowych i wystąpień konferencyjnych (Powstanie styczniowe a 

duchowieństwo łacińskiej diecezji przemyskiej na przykładzie działalności ks. Wojciecha 

Michny, [w:] Galicja a powstanie styczniowe, pod red. M. Hoszowskiej, A. Kawalec, L. 

Zaszkilniaka, Warszawa - Rzeszów 2013, s. 229-242; Dla dobra ludu polskiego. Ks. 

Wojciech Michna jako współpracownik ks. Stanisława Stojałowskiego w latach 1875-1893, 
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„Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego”, 2012, nr 28, s. 217— 

238; „Fundacja przemysłowa” ks. Wojciecha Michny (1820-1893), „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna”, Historia 2, 2005, s. 153- 

164). Ponadto w celu przypomnienia postaci ks. Michny przeprowadziłam wykłady otwarte w 

Jarosławiu i Chłopicach - miejscach jego pracy duszpasterskiej. Podjęcie tego tematu i 

odnowienie wiedzy o tym regionalnym bohaterze przyczyniło się do odnalezienia grobu ks. 

Michny na cmentarzu w Chłopicach, dokonania ekshumacji ciała i przeniesienia go do 

nowego grobowca.

Prezentowane powyżej moje zainteresowania badawcze znalazły odzwierciedlenie w 

publikacjach naukowych (załącznik nr 3) oraz wystąpieniach na 26 międzynarodowych i 

krajowych konferencjach naukowych (załącznik nr 4), z których trzy odbyły się w ośrodkach 

zagranicznych (Lwów, Drohobycz). Uczestniczyłam również w pracach przy organizacji 

dwóch konferencji międzynarodowych oraz w trzech komitetach redakcyjnych 

przygotowujących publikacje książkowe. W dołączonych załącznikach przedstawiłam 

omówienie osiągnięć dydaktycznych (załącznik nr 5), współpracę z instytucjami, 

organizacjami i towarzystwami naukowymi (załącznik nr 6) i działalność popularyzującą 

naukę (załącznik nr 7).

Za rozprawę doktorską otrzymałam nagrodę III stopnia Rektora Uniwersytetu 

Rzeszowskiego w 2004 r., zaś za działalność dydaktyczną wyróżnienie przyznawane przez 

studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego - „Laur 

Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” w 2009 r.
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