KAPITU£A METROPOLITALNA W POZNANIU
Za³o¿one w r. 968 biskupstwo poznañskie urz¹dzone zosta³o
niew¹tpliwie wed³ug norm przyjêtych od dawna na Zachodzie. Nie by³o
zwyczajem Koœcio³a szukanie dla nowo za³o¿onej diecezji nowych form
ustrojowych. Biskup wraz z pierwszymi szeregami swego duchowieñstwa
urz¹dza³ swoj¹ diecezjê wed³ug zbioru kanonów Koœcio³a rzymskiego
wzglêdnie swej ojczyzny. Do zasadniczych elementów powszechnie
przyjêtego w po³owie X wieku ustroju diecezjalnego w Koœciele obrz¹dku
³aciñskiego nale¿a³y - obok biskupa i jego sta³ej stolicy (sedes episcopalis)
- koœció³ katedralny, kapitu³a katedralna, archidiakon, koœcio³y parafialne.
Jeszcze w g³¹b X i XI stulecia zwi¹zane z koœcio³em katedralnym
przyboczne duchowieñstwo biskupa (presbyterium), s³u¿¹ce mu pomoc¹
w zarz¹dzie diecezji i pracy pasterskiej, a przede wszystkim pe³ni¹ce pod jego przewodnictwem zaszczytn¹
s³u¿bê chórow¹, zorganizowane by³o w prawna korporacjê, czyli kapitu³ê pra³atów i kanoników na
zasadach jednej z przyjêtych wówczas regu³ ¿ycia wspólnego (vita communis), np. biskupa Metzu œw.
Chrodeganga albo Amalariusza. Zamieszkiwali oni wspólnie jeden dom (³ac. domus, niem. Dom, st¹d pol.
tum), razem jadali, gromadzili siê na wspólne modlitwy, na czytanie rozdzia³u (capitulum) Pisma œw. - stad
nazwa kapitu³y - i na wspólne narady. ¯yli z dochodów maj¹tku katedry . Pozornie, wiêc tworzyli jakby
konwent klasztorny. Bynajmniej jednak nie byli zakonnikami. Nie byli zwi¹zani ¿adnymi œlubami zakonnymi,
¿adnym œlubem ubóstwa i mogli posiadaæ i posiadali w³asnoœæ osobist¹, maj¹tek dziedziczny czy mienie
ruchome. Ze wzglêdu na regu³ê i praktykê ¿ycia wspólnego obejmowano kapitu³ê katedraln¹ zazwyczaj
wówczas mianem w³aœciwym klasztorowi i konwentowi zakonnemu: coenobium, monasterium. Miana tego
u¿y³ w swej Kronice biskup merseburski Thietmar w wzmiance o zgonie biskupa poznañskiego Ungera (†
1012): „Ungerus Posnaniensis coenobii pastor…", · poniewa¿ Unger nie by³ w Poznaniu opatem, lecz
biskupem,:Posnaniense coenobium" oznacza wiec tu kapitu³ê katedraln¹, zorganizowan¹ na zasadach
¿ycia wspólnego. Jest to zarazem pierwsza wyraŸna wzmianka o jej istnieniu w r. 1003/1004, w którym
biskup Unger udaj¹c siê do Stolicy Apostolskiej zatrzymany zosta³ na ziemi saskiej i internowany w
Magdeburgu. Za³o¿enie kapitu³y ju¿ w 968 r. w zwi¹zku z erekcj¹ biskupstwa i katedry poznañskiej jest
rzecz¹ oczywist¹.
Porzucenie zasady ¿ycia wspólnego i przekszta³cenie kapitu³y w kolegium ksiê¿y œwieckich z
osobnymi prebendami dla poszczególnych jej cz³onków nast¹pi³o zapewne ze wznowieniem jej po okresie
reakcji pogañskiej w Polsce. Na Zachodzie przemiana taka dokona³a siê doœæ powszechnie w ci¹gu XI i XII
wieku. U nas s³yszymy o utworzeniu i uposa¿eniu 20 prebend kanonickich w kapitule katedry krakowskiej
przez W³adys³awa Hermana. Wiadomoœæ ta nie upowa¿nia do wniosku, jakoby u nas w ruchu tym Kraków
przewodzi³ i dopiero za jego przyk³adem posz³y inne kapitu³y katedralne. Niepodobna te¿ upatrywaæ w tym
reakcji antygregoriañskiej, gdy na Zachodzie ju¿ dawno przed œw. Grzegorzem VII (1072-1085) zachwia³a
siê zasada wspólnego ¿ycia kanoników, a papie¿ Miko³aj II dla jej poratowania zadowoli³ siê na synodzie
rzymskim 1059 r. utworzeniem klasztoru (i kongregacji) kanoników regularnych na Lateranie. O
wznowieniu biskupstwa i kapitu³y poznañskiej po okresie pogañskiej reakcji brak nam niestety œcis³ych
przekazów Ÿród³owych. Wed³ug Kroniki Galla-Anonima podczas reakcji pogañskiej Wielkopolanie tak
t³umnie uchodzili poza Wis³ê na po³udniowe Mazowsze, tzn. na krañce wschodnie diecezji poznañskiej, i¿
zabrak³o tam miejsca dla tak licznych rzesz. Po opanowaniu Wielkopolski przez Kazimierza Odnowiciela i
wznowieniu chrzeœcijañstwa i Koœcio³a rzesze te wróci³y do swych ojczystych siedzib, a wœród nich
niezawodnie przynajmniej czêœæ dawnego duchowieñstwa diecezji poznañskiej. Odbudowa katedry,
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obsadzenie biskupa i ponowne zorganizowanie kapitu³y w Poznaniu nie mog³y przedstawiæ zadania tak
trudnego, by dla dokonania jego potrzeba by³o a¿ kilkudziesiêciu, zw³aszcza, ¿e wznowienia organizacji
koœcielnej wymaga³ w³asny interes monarchy i pañstwa. Co do Poznania sk³onniœmy tê zas³ugê przypisaæ
Kazimierzowi Odnowicielowi (1038-1056) i to w oparciu o relacje kronik œl¹sko-polskich, wed³ug których
ksi¹¿ê ten ruszy³ do walki z uzurpatorem mazowieckim Mieczs³awem (Mas³awem) z Poznania .
Zorganizowanie kapitu³y poznañskiej na nowych zasadach, z osobnymi prebendami dla pra³atów i
kanoników, mo¿e nast¹pi³o ju¿ wówczas za Kazimierza Odnowiciela. Niejasne pozostaje zagadnienie, czy
w zwi¹zku z powy¿sz¹ reorganizacj¹ by³o za³o¿enie przed r. 1070 opactwa benedyktyñskiego w Lubiniu lub
mogileñskiego (1065) w stosunku do Gniezna czy wroc³awskiego œw. Marcina (1051) w stosunku do
tamtejszej kapitu³y katedralnej. Na pewien zwi¹zek pierwotny klasztoru lubiñskiego z kapitu³¹ katedry
poznañskiej wskazywa³oby mo¿e poszanowane jeszcze w XVI wieku prawo opatów lubiñskich do instalacji
kanoników, podczas gdy prawo to nie przys³ugiwa³o ¿adnemu z czterech opatów cysterskich poznañskiej
diecezji. W akcie instalacji opata lubiñskiego Tomasza na kanonika katedralnego z r. 1469 powo³ano na
starodawny zwyczaj. W r. 1529 instalowano opata Floriana na miejsce pierwsze po stronie ewangelii. W
zwi¹zku z tym wznowiono opatom i konwentowi lubiñskiemu przywilej biskupa Andrzeja Bniñskiego,
przyjmuj¹cy ich ponownie - po d³ugiej od niepamiêtnych czasów przerwie i zaniedbaniu - do konfraterni
katedralnej . W przyjêciu do konfraterni by³aby formalna podstawa instalowania opatów. Natomiast
przes³anka owego braterstwa starodawnego tkwi³a mo¿e w samych pocz¹tkach opactwa lubiñskiego,
fundacji rodu Awdañców. Niepodobna pomin¹æ tu bliskiego s¹siedztwa niektórych maj¹tków klasztoru z
dobrami biskupimi klucza dolskiego; mog³y one pochodziæ z pierwotnego mienia katedry poznañskiej .
Pierwszy konwent klasztorny przyby³ z Liége. Nie przes¹dza to bynajmniej sprawy wczeœniejszego
obsadzenia klasztoru regularn¹ czêœci¹ kapitu³y poznañskiej w chwili jej przeobra¿enia w kapitu³ê ksiê¿y
œwieckich. Œladem okresu jej wczeœniejszego z regu³¹ ¿ycia wspólnego jest zapewne fundacja koœcio³a œw.
Marcina w jej osiedlu po lewym brzegu Warty w Poznaniu oraz druga doroczna kapitu³a generalna na dzieñ
œw. Marcina, patrona zakonu benedyktynów.
Brak wszelkich przekazów Ÿróde³ z XI i XII wieku nie pozwala stwierdziæ dok³adnie chwili przemiany
pierwotnej kapitu³y quasi-regularnej w kapitu³ê nowego typu i w zwi¹zku z tym uposa¿enia jej we w³asny
maj¹tek wspólny i prebendarny oraz ówczesnego jej ustroju. Zbyt póŸna jest wiadomoœæ o istnieniu
osobnych prebend u schy³ku XII stulecia za biskupa Arnolda II (1196-1211) i przekazaniu przezeñ jednej
prebendy kanonickiej w r. 1201 poznañskiemu konwentowi joannitów .
Zasadniczy ustrój kapitu³ katedralnych w wiekach œrednich by³ powszechnie ten sam. Równie¿
poznañska dzieli siê, wiêc od zarania swego istnienia na dwa grona: pra³atów i kanoników. Natomiast
liczba i ranga poszczególnych pra³atur bywa³a rozmaita.
W poznañskiej kapitule zajmuje ju¿ w pocz¹tkach XIII stulecia pierwsze miejsce proboszcz
(praepositus), nastêpne dziekan, archidiakon. W dokumencie z r. 1211 postawiono, co prawda, dziekana
przed prepozytem , lecz jedyna wzmianka, i to dokumentu zredagowanego zapewne przez joannitów nie
wystarcza do uzasadnienia wniosku, jakoby pod wp³ywem kapitu³ francuskich taki by³ pierwotny ustrój
równie¿ kapitu³y poznañskiej . A¿ do r. 1298 na grono pra³atów sk³ada³o siê szeœciu cz³onków kapitu³y:
proboszcz, dziekan, archidiakon (poznañski), kantor, kustosz i scholastyk. Biskup Andrzej Zaremba
utworzy³ w r. 1298, dziel¹c zbyt obszerny archidiakonat poznañski, dwie nowe pra³atury archidiakonów
„œredniego" i „mniejszego", którym przyzna³ ostatnie miejsce wœród pra³atów . Dopiero oko³o po³owy XIV
wieku ustala siê dla nich nazwa archidiakonów œremskiego i pszczewskiego . Krótko po r. 1298 dochodzi
dalsza pra³atura kanclerza kapitulnego; przypada jej na razie ostatnie miejsce w rzêdzie pra³atów .
Wreszcie w r. 1362 wprowadza do kapitu³y biskup Jan V Doliwa archidiakona czerskiego . Tym sposobem
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wzros³o grono pra³atów do dziesiêciu, przewy¿szaj¹c t¹ liczb¹ pra³atury innych kapitu³ katedralnych Polski.
W precedencji pra³atów by³y raz po raz odchylenia i spory . W r. 1298 zajmowa³ w chórze scholastyk
miejsce trzecie, archidiakon poznañski czwarte, odwrotnie natomiast na posiedzeniach kapitulnych .
Kapitu³a by³a i jest obecnie gronem zamkniêtym (clausum), o ustalonej liczbie prebend i cz³onków.
Iloœæ kanoników XIII wieku nie jest znana. Poniewa¿ w r. 1300 biskup Andrzej Zaremba ustali³ liczbê
wieczystych wikariuszy kanonickich na trzydziestu i trzech , mo¿na st¹d wysnuæ wniosek, ¿e kapitu³a
sk³ada³a siê wówczas z 9 pra³atów i 24 sta³ych kanoników. Lecz w ci¹gu XIV i XV stulecia liczba
kanonikatów wzros³a do niespotykanej w innych kapitu³ach liczby 34, oprócz 10 pra³atur . Poszczególne
prebendy mia³y osobna nazwê, wziêt¹ z jednej z cz³onków jej uposa¿enia . W miarê uszczuplenia ich
dotacji, zw³aszcza dziesiêcin w dobie reformacji, biskupi za zgoda kapitu³y kasowali niektóre prebendy,
przekazuj¹c jej mienie do masy kapitulnej, np. 1611 r. dwie prebendy, 1622 i 1630 dwie dalsze i 1645
jeszcze siedem kanonikatów . By³y równie¿ prebendy niesta³e, tzw. gracjalne, utworzone przez biskupów
czasowo dla ksiê¿y, których w braku prebend sta³ych wprowadzali do kapitu³y, daj¹c im uposa¿enie z
dochodów swych dóbr sto³owych (canonici gratiales). Natomiast „canonici supranumerarii", czyli
nadliczbowi, równali siê dzisiejszym kanonikom honorowym, instalowani zazwyczaj na wielki o³tarz i
miejsce w stallach.
Po konfiskacie dóbr przez rz¹d pruski w r. 1798, biskup Tymoteusz Gorzeñski przeprowadzi³ w r.
1810 waln¹ redukcjê prebend kapitulnych. Pozostawi³ tylko 3 pra³atury (proboszcza, archidiakona,
kustosza), 12 kanonikatów z prebend¹ („participantes") i 13 kanonikatów bez prebendy („exspectantes") .
Wreszcie bull¹ „De salute animarum" z r. 1821 papie¿ Pius VII postanowi³ dwie pra³atury proboszcza i
dziekana, 10 kanonikatów gremialnych i 4 kanonikaty honorowe. Zarazem skasowa³ wszelkie
dotychczasowe prebendy i ich tytu³y, zapewniaj¹c cz³onkom kapitu³y dotacjê sta³¹ od rz¹du pruskiego z
tytu³u zabranych dóbr . Ustrój ten pozosta³ w zasadzie a¿ do naszych dni. Jednak¿e w r. 1930 papie¿ Pius
XI przywróci³ pra³aturê kustodiê kosztem jednego kanonikatu, a nowy Kodeks Prawa Kanonicznego daje
arcybiskupowi prawo przywrócenia wygas³ych prebend i mianowania dowolnej liczby kanoników
honorowych .
Pomijamy inne zagadnienia ustrojowe i maj¹tkowe kapitu³y oraz jej przywileje, zostawiaj¹c
szczegó³owe ich rozpatrzenie osobnemu obszernemu studium. Natomiast zajmuje nas tu bli¿sze
omówienie stosunku kapitu³y do koœcio³a katedralnego.
Ju¿ w staro¿ytnoœci koœcielnej przyboczne duchowieñstwo biskupa zajê³o pozycjê uprzywilejowan¹
wobec reszty kleru diecezjalnego. Stanowi³o ono radê biskupa, s³u¿y³o mu pomoc¹ zarówno w uroczystej
liturgii jak i w rz¹dach diecezji, zdoby³o sobie nawet prawo g³osu i zezwolenia swego w wa¿niejszych
sprawach rz¹dów biskupich, obejmowa³o rz¹dy diecezji z chwil¹ opró¿nienia stolicy, wybiera³o biskupa
nowego. Wszystkie te uprawnienia przesz³y w wiekach œrednich na kapitu³ê katedraln¹, normowa³o je
szczegó³owo ustawodawstwo koœcielne powszechne i partykularne. Podstawowym zadaniem kapitu³y
katedralnej by³a od dawna i jest jeszcze s³u¿ba Bo¿a w katedrze, pomoc biskupowi w rz¹dach diecezji i jej
zarz¹d w czasie wakansu stolicy.
Koœció³ katedralny jest oblubienic¹ biskupa-ordynariusza. Zarz¹d nale¿y od dawna zarówno do
biskupa jak i jego kapitu³y. W tym le¿y Ÿród³o pewnych jej prerogatyw w katedrze. Przys³uguje jej osobne,
nieco wywy¿szone miejsce w stallach chóru kap³añskiego i precedencja przed reszt¹ duchowieñstwa
diecezjalnego.
Na zgromadzenia, czyli kapitu³y swoje tygodniowe, generalne i nadzwyczajne ma kapitu³a osobne
miejsce w katedrze, tzw. kapitularz. By³a nim a¿ do jej przebudowy w pocz¹tkach 798, XV stulecia
obszerna zakrystia œw. Stanis³awa, a od r. 1407 a¿ do naszych czasów wybudowana jej kosztem kaplica
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kapitularza z o³tarzem Ducha œw. i œw. Aposto³ów, w r. 1905 po odnowieniu poœwiêcona Najœw. Sercu
Jezusowemu. O³tarz wielki zastrze¿ony od niepamiêtnych czasów biskupowi-ordynariuszowi i cz³onkom
kapitu³y . Odprawia³y siê przy nim zawsze tylko nabo¿eñstwa pontyfikalne i konwentualne. W tym le¿y
uzasadnienie owej tradycyjnej normy. Prze³amano jednak ostatnio starodawn¹ te zasadê, dozwalaj¹c na
odprawianie przy o³tarzu wielkim tak¿e nabo¿eñstw parafii archikatedralnej przez jej administratora i
wikariuszy. Prywatne msze œw. odprawiali cz³onkowie kapitu³y zawsze przy o³tarzach bocznych lub kaplic.
Równie¿ od wieków œrednich przys³uguje cz³onkom kapitu³y sepultura w podziemnych kryptach katedry,
tak¿e obecnie, niezale¿nie od zastrze¿eñ nowego prawa kanonicznego , nadto prawo wystawienia
nagrobka, z zastrze¿eniem zatwierdzenia jego projektu i wyznaczenia miejsca przez ordynariusza i
kapitu³ê .
Zaszczytn¹ pozycjê kapitu³y w Koœciele w ogóle i w diecezji t³umaczy siê starodawne wyró¿nienie jej
cz³onków godniejszym strojem chórowym. Sk³ada³ siê on ju¿ w wiekach œrednich z czarnej sutanny, kom¿y
i almucji (dalmucji) popielicowej (gronostajowej) z kapuc¹ dla nakrycia g³owy podczas oficjum chórowego
.Widzimy je ju¿ na epitafium dziekana kapitulnego Dyktryka Pradla z r. 1383. w uroczystych
nabo¿eñstwach i procesjach pra³aci i kanonicy uczestniczyli odziani w kosztowne kapy, na których
sprawienie sk³adali przy swej instalacji osobna wysok¹ op³atê, tzw. cappalia . PóŸniejsze zmiany stroju
chórowego pochodzi³y z ró¿nych przywilejów papieskich. Dawn¹ almucjê zast¹pi³y z indu³u papie¿a
Klemensa IX z 15 VI 1668 r. rokiety i mantolety oraz na uroczyste œwiêta fioletowe kapy rzymskie na wzór
stroju kapitu³y bazyliki œw. Piotra w Rzymie . Papie¿ Benedykt XIV doda³ dnia 19 XII 1744 r. przywilej
noszenia na z³otym ³añcuchu dystynktorium. Jest to z³ocony krzy¿ równoramienny wyk³adany czerwon¹
emali¹, z ukoronowanym or³em polskim na bia³ej emalii, i z³oconymi popiersiami œw. Piotra i Paw³a oraz na
dolnej stronie z herbem kapitu³y, uwieñczonym z³ot¹ koron¹ z krzy¿ykiem.Staraniem arcybiskupa Leona
Przy³uskiego otrzyma³a kapitu³a od papie¿a Piusa IX dnia 15 XIII 1854 indult fioletowych mantoletów i 12
XII 1862 fioletowych sutann i biretów .Wskutek reform Leona XII usta³ przywilej fioletowych biretów,
kapitu³a otrzyma³a natomiast dnia 18 V 1893 od tego¿ papie¿a indult z³otego popiersia za szlachetnym
kamieniem , przys³uguj¹cym zreszt¹ obecnie z powszechnego prawa kanonicznego. Doszed³ wreszcie
dnia 12 X 1923 przywilej stroju pra³atów domowych Ojca œw., zarówno chórowego, jak i pozachórowego.
Pra³aci otrzymali od papie¿a Piusa IX dnia 6 ix 1867 przywilej infu³y, który Pius XI w r. 1930 rozszerzy³ tak¿e
na nowo kreowanego kustosza kapitu³y .
Liczne obowi¹zki gremium kapitu³y jak i poszczególnych jej cz³onków wymaga³y sta³ej rezydencji
przy katedrze. Do umieszczenia znacznego grona tego s³u¿y³y rozsiane naoko³o œwi¹tyni oraz n groblach
po obu stronach Ostrowia Tumskiego przy moœcie starego koryta Warty i nad Cybin¹ kurie kapitulne w
liczbie kilkudziesiêciu. Przydziela³ je nowo instalowanym pra³atom i kanonikom, nieraz dwom jedn¹ kuriê
proboszcz kapitulny. Od r. 1821 pozosta³o po rozebraniu zbêdnych i nadniszczonych domostw tylko 10
kurii dla cz³onków kapitu³y, które wybieraj¹ sobie starszeñstwem, z wyj¹tkiem trzech, na sta³e
przeznaczonych dla poszczególnych pra³atów (nr 3, 18 i 11). Dalsze dwa gmachy, psa³teria i wikariat, oraz
5 domów s³u¿¹ na mieszkania reszty duchowieñstwa, braci-zakrystianów i œwieckich funkcjonariuszy
katedry.
Pierwotnie œciœle zachowana zasadê osobistej rezydencji poderwa³a jeszcze w wiekach œrednich
kumulacja beneficjów. S³yszymy o tym ju¿ w pocz¹tkach XIII wieku. Proboszcz kapitulny Gerard 1210 r. by³
zarazem proboszczem kolegiaty w Kaliszu, kanonik Bogufa³ 1238 r. tak¿e scholastykiem ³êczyckim,
kanonik Miko³aj, póŸniejszy biskup poznañski (od r. 1266) mia³ równie¿ beneficja w Krakowie, Pradze,
Wroc³awiu i G³ogowie . Je¿eli uwzglêdniæ rozjazdy ró¿nych pra³atów i kanoników w przelicznych sprawach
dóbr biskupich i kapitulnych, na s¹dy ziemskie, w poselstwach do króla i biskupów, na synody
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prowincjonalne i uroczystoœci koœcielne, zrozumiemy, ¿e grono aktualnie pracuj¹cych przy katedrze
cz³onków kapitu³y mala³o do liczby kilkunastu przeciêtnie. Wobec tego zobowi¹zano nieobecnych, aby
spe³niali przynajmniej niektóre swe powinnoœci przez zastêpców. Nadto zastrze¿ono dla rezyduj¹cych
czêœæ dochodu sto³u kapitulnego i przydzielano je im jako codzienne dystrybucje i refekcje w miarê ich
udzia³u w pracach kapitu³y i s³u¿bie chórowej. Wreszcie dano im wy³¹czne prawo do maj¹tków
prestymonialnych, które dzier¿yæ mogli w do¿ywocie na w³asn¹ korzyœæ za roczn¹ pensj¹ dla masy
kapitulnej . Dopiero bulla „De salute Animarum" z r. 1821 zobowi¹za³a wszystkich pra³atów i kanoników
gremialnych do sta³ej rezydencji przy katedrze . Powtarzaj¹ to postanowienia obecnego Kodeksu Prawa
Kanonicznego (can. 418), pozwalaj¹c ka¿demu poza Adwentem, Wielkim Postem i uroczystymi œwiêtymi
na trzymiesiêczne wakacje doroczne z tym, aby co najmniej dwie trzecie cz³onków kapitu³y pozosta³o przy
katedrze.
Wraz ze swym biskupem-ordynariuszem kapitu³a sprawuje zarz¹d katedry, jej gmachu,
wewnêtrznego wyposa¿enia i sprzêtu liturgicznego i wszelkiego innego mienia oraz jej praw wobec
Koœcio³a, pañstwa i osób trzecich. W dawnych stuleciach, gdy biskupi byli w sta³ych rozjazdach po diecezji
dla wykonywania swej jurysdykcji administracyjnej i s¹dowej, dla ka¿dej wizytacji koœcio³ów i wiernych,
bezpoœrednia troska o stan katedry spada³a z natury rzeczy na kapitu³ê jako grono stale przy niej
rezyduj¹ce. Ten stan rzeczy przetrwa³ niezmieniony do naszych czasów. Pod naczelnym nadzorem
ordynariusza zarz¹dza, wiêc kapitu³a koœcio³em katedralnym i ca³ym kompleksem jego praw i mienia.
Dopóki posiada³a swe maj¹tki ziemskie, przypad³e jej z podzia³u pierwotnego maj¹tku katedralnego,
sk³ada³a ka¿dy raz jedn¹ trzeci¹ kosztów odbudowy i remontu œwi¹tyni, a dwie trzecie biskup. Od
konfiskaty tych dóbr (1798) kapitu³a wolne jest od tego ciê¿aru, który spoczywa³ na jej maj¹tkach
ziemskich. Ciê¿ar przeszed³ w myœl prawa koœcielnego na diecezjê. Wraz z arcybiskupem kapitu³a
zarz¹dza pobieranymi rokrocznie na cele katedry, tzw. cathedraticum lub powszechn¹ danina diecezjan.
Ju¿ w wiekach œrednich zorganizowano sprawnie opiekê kapitu³y nad katedr¹ i jej mieniem.
Gremialnie za³atwia ona tylko sprawy szczególnej wagi oraz nadzór nad swymi urzêdnikami, którym
przydzielono poszczególne dziedziny. Niektóre z nich stale przywi¹zane s¹ do powinnoœci pra³atów.
Dziekan kapitulny sprawuje nadzór nad karnoœci¹ ca³ego kleru katedralnego, nad ca³¹ s³u¿b¹ liturgiczn¹, i
od r. 1821, po skasowaniu pra³atury kantora, równie¿ nad s³u¿bê chórow¹ w prezbiterium i chórem
muzycznym i œpiewaków, maj¹c do pomocy wice dziekana. Pra³at-kustosz zarz¹dza z pomoc¹ wice
kustosza mieniem ruchomym katedry, skarbcem, zakrysti¹, sprzêtem liturgicznym. Do pra³ata-scholastyka
nale¿a³o w wiekach œrednich nauczanie i g³oszenie s³owa Bo¿ego w katedrze oraz nadzór nad szko³¹
katedraln¹. G³oszenie s³owa Bo¿ego przejêli ju¿ w XV wieku osobni kaznodzieje, a z rokiem 1523 a¿ do r.
1810 dwaj kanonicy doktorowie fundi Jankowo i KaŸmierz, teolog i prawnik, obowi¹zani nadto do
wyg³aszania na przemian codziennie prelekcji naukowej .
Inne funkcje spe³niaj¹ obecnie, jak i w dawnych stuleciach, dorocznie lub okresowo wybierani z
grona kapitu³y urzêdnicy. Prokurator wspomniany ju¿ w dokumencie z r.1306 , w XVIII wieku zwany tak¿e
generalnym starost¹ kapitu³y, strze¿e jej praw i mienia, równie¿ katedry, opracowuje etaty, 11 pobiera jej
nale¿noœci, zawiaduje jej finansami, wyp³aca rachunki za asygnacj¹ przynajmniej trzech pra³atów lub
kanoników. Prefekt fabryki ma pod opiek¹ swoj¹ gmach œwi¹tyni i sta³y jej wystrój wewnêtrzny, np. o³tarze,
nagrobki i pomniki, dzwony, instalacje pr¹du elektrycznego, równie¿ jej odbudowê i remont, oraz wszelkie
domy i grunta kapitu³y. Teolog mianowany przez arcybiskupa na przedstawienie kapitu³y, sprawuje, od r.
1821 funkcje œwi¹tecznego kaznodziei. Penitencjarz wiêkszy szafuje w zastêpstwie ordynariusza
sakramentem pokuty, wyposa¿ony w nadzwyczajne pe³nomocnictwa. Ma do pomocy mianowanych spoza
grona kapitu³y dwóch penitencjarzy, którzy s¹ zarazem niedzielnymi kaznodziejami. Kanonik-paroch
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zarz¹dza przy³¹czona do katedry w r. 1802/05 parafi¹. Ceremoniarz pe³ni nadzór nad w³aœciwym
wykonaniem funkcji liturgicznych i przygotowuje katedraln¹ rubrycelê. Archiwariusz opiekuje siê archiwum
i bibliotek¹ kapitu³y i katedry. Nad ca³oœci¹ czuwa pra³at-prepozyt, z urzêdu reprezentuje kapitu³ê na
zewn¹trz, wraz z kanonikiem-sekretarzem za³atwia korespondencjê. Wszystkie te urzêdy istniej¹ od
dawnych stuleci. Funkcje skasowanego urzêdu skarbnika przesz³y z rokiem 1821 na pra³ata-kustosza, a
dawnego kanclerza na sekretarza i archiwariusza.
Najwa¿niejsz¹ i zarazem najszczytniejsz¹ powinnoœci¹ kapitu³y jest od chwili jej za³o¿enia i jeszcze
po dziœ dzieñ uroczysta s³u¿ba Bogu z katedrze, odprawiana ka¿dego dnia wed³ug osobnych przepisów
liturgicznych i miejscowych, sk³adaj¹ siê na ni¹ codziennie officium divinum od pierwszych nieszporów
poprzez jutrzniê i mniejsze godzinki a¿ do komplety, nadto uroczysta msza konwentualna, w niektóre dni
procesje, aniwersarze i wotywy, wreszcie uroczyste dodatkowe nabo¿eñstwa, np. pasyjne, Serca
Jezusowego itp. I ró¿ne okolicznoœciowe.
Pocz¹tkowo kapitu³a spe³nia³a gremialnie codziennie officium divinum wraz z msz¹ konwentualn¹ i
aniwersarzami w katedrze. Praktykê powy¿sz¹ poderwa³a jednak¿e ju¿ wczeœniej kumulacja beneficjów i
prze³amanie prawa rezydencji cz³onków kapitu³y. Zapewne ju¿ w ci¹gu XII stulecia codzienne divinum
officium odœpiewywali tylko wikariusze. Pra³aci i kanonicy uczestniczyli tylko w jutrzniach i nieszporach
uroczystych œwi¹t i codziennej mszy œw. konwentualnej i aniwersarzach, które odprawiali kolejno, ze
zmian¹ tygodniow¹ (hebdomadariusz) przy wielkim o³tarzu. Lecz nieposzanowanie obowi¹zku rezydencji
osobistej stawia³o katedrê nieraz nawet w obliczu nieobecnoœci dostatecznej liczby cz³onków kapitu³y.
Niedomaganiom tym mia³ zaradziæ statut prowincjonalny arcybiskupa Jaros³awa Skotnickiego z r. 1357,
obowi¹zuj¹cy, co miesi¹c przynajmniej jednego pra³ata i czterech kanoników do osobistej obecnoœci przy
katedrze i odprawiania przypadaj¹cych nabo¿eñstw . Statuty kaliskie prymasa Miko³aja Tr¹by
przykazywa³y codzienne odœpiewywanie godzinek przez wikariuszy i zastrzeg³y o³tarz wielki cz³onkom
kapitu³y, chc¹c ich widocznie tym przymusiæ do osobistego odprawiania mszy konwentualnej, pozostawi³y
jednak oprócz tego poszczególnym katedrom odrêbny zwyczaj. Wed³ug ustaw kapitu³y poznañskiej z r.
1479 i dodatkowych z XVI i XVII stulecia pra³aci i kanonicy zobowi¹zani byli pod utrat¹ dystrybucji nie tylko
do kolejnego odprawiania mszy œw. konwentualnej, lecz tak¿e do s³u¿by chórowej w niedziele i uroczyste
œwiêta. W dni powszechnie winni byli, co najmniej odprawiæ mszê œw. oraz w nieszporach w katedrze .
Dekretem wizytacyjnym z r. 1660 biskup Wojciech Tolibowski ograniczy³ udzia³ kapitu³y w oficjum
chórowym do uroczystych œwi¹t, a udzia³ w procesji i mszy œw. konwentualnej do niedziel i œwi¹t zwyk³ych,
nadto we wszystkich aniwersarzach i wotywach fundacyjnych. Bez zmian pozosta³ dawny zwyczaj
odprawiania przez kanonika-hebdomadariusza czterech mszy œw. konwentualnych w tygodniu z aplikacj¹
za fundatorów i dobrodziejów katedry, a w pozosta³e trzy dni przez wikariusza . Zasady te, bli¿ej
wy³uszczone w statutach z r. 1810 i najnowszych, obowi¹zuj¹ tak¿e obecnie z tym, ¿e równie¿ w dni
powszednie wszyscy cz³onkowie kapitu³y uczestniczyæ powinni we mszy œw. konwentualnej, nadto w
ró¿nych nabo¿eñstwach dodatkowych . Sprawê zwolnienia w poszczególnych wypadkach od s³u¿by
chórowej normuje dok³adnie obecne powszechne prawo koœcielne (can. 420-421).
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