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Ksiądz Władysław Longin Chotkowski – badacz kasat 
klasztornych w Galicji. Wprowadzenie

Ks. prałat Chotkowski […] w ustawicznej, niestrudzonej, 
benedyktyńskiej, pilnością naznaczonej pracy wydoby-
wa na jaw coraz to nowe skarby z ciemnicy historycznej 
przeszłości.

ks. Józef Kłos1

Działalność kościelna, społeczna i naukowa ks. Władysława Chotkowskiego spoty-
kała się z szerokim uznaniem za jego życia, a jej wielorakie dziedzictwo pozostaje 
ciągle aktualne, a więc także godne przypomnienia i uwzględnienia w prowadzonych 
obecnie pracach badawczych. W ostatnim czasie ks. Chotkowski doczekał się w koń-
cu opracowanej przez Urszulę Perkowską monografii, prezentującej syntetycznie 
jego wieloraki dorobek naukowy dotyczący historii Kościoła oraz omawiającej jego 
aktywną działalność społeczną i kościelną2. Znaczącą część jego dorobku naukowego 
stanowią unikatowe wówczas badania nad kasatami klasztorów na obszarze Galicji, 
oparte – co ważne – w części na już dzisiaj nieistniejących lub z różnych powodów 
niedostępnych materiałach źródłowych. Prace te, rozproszone, publikowane w często 
dziś trudno dostępnych wydawnictwach, z pewnością zasługują na przypomnienie, 
zwłaszcza że w ostatnich latach zaczynamy ponownie coraz intensywniej zajmo-
wać się kasatami zakonów i klasztorów oraz ich dalekosiężnymi skutkami, słusznie 

 1 J. Kłos, Wiadomości dla Duchowieństwa, „Gazeta Kościelna“ (1919) nr 9, s. 137–139 (recenzja pracy: 
W. Chotkowski, Grabieże kościelne w Galicji, Kraków 1919).

 2 U. Perkowska, Ksiądz profesor Władysław Chotkowski (1843–1926). Historyk Kościoła, działacz spo-
łeczny i kaznodzieja, Lwów–Kraków 2016 (Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 22).
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czyniąc z tego niedocenianego dotychczas zagadnienia ważny problem badawczy. 
Pierwszorzędna zasługa w tym prof. Marka Derwicha, pomysłodawcy, animato-
ra i kierownika projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych 
na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX wieku: losy, 
znaczenie, inwentaryzacja” (11H 11 021280), realizowanego w ramach programu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju 
Humanistyki w latach 2012–2016.

Projekt ten pozwolił na podjęcie szerokich badań źródłowych nad kasatami za-
konów i klasztorów oraz uzmysłowienie sobie ich zasięgu i znaczącego wpływu 
na dzieje Kościoła, narodu i kultury na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska. 
Z obiektywnych powodów na stosowne podsumowania i wnioski z przeprowadzo-
nych prac trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, ponieważ w dotychczasowym 
kształcie zdołały one tylko pokazać zakres zjawiska oraz zarys jego wielorakiego 
„dziedzictwa”. Szkoda, że kontynuacja zaczętego z powodzeniem projektu nie zyska-
ła aprobaty w ramach kolejnej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Jedną z prac wykonanych w ramach projektu było przygotowanie wydania prac, 
dotyczących kasat klasztorów, autorstwa ks. Władysław Chotkowskiego, który 
już pod koniec XIX wieku zwrócił uwagę na znaczenie kościelne i społeczne tego 
zjawiska w Galicji. Obecne przypomnienie prac ks. Chotkowskiego ułatwi dostęp 
do nich i rozpowszechni ich znaczące rezultaty. Uwzględnienie tych prac stano-
wi wszak obowiązkowy punkt wyjścia do badania zagadnienia kasat klasztorów 
na obszarze zaboru austriackiego, które ściśle wiąże się z józefinizmem. Dwór 
austriacki, realizując swoje cele polityczne i reformistyczne, z kasat klasztorów 
uczynił niemal sztandar swoich działań dotyczących Kościoła. Oczywiście, należy 
pamiętać, że nie było to działanie wyłącznie o charakterze politycznym, wprost 
i jednostronnie narzuconym przez państwo; było ono przecież wyraźnie wspierane 
przez ludzi związanych z Kościołem, stawiających sobie także cele reformistyczne. 
Zagadnienie to wciąż jest przedmiotem badań i niejednokrotnie wymyka się łatwym 
i schematycznym uogólnieniom. Pozostaje jednak faktem, że ograniczenie znacze-
nia zakonów i klasztorów było jednym z kluczowych założeń polityki józefińskiej. 
Z zagadnieniami tymi zmierzył się w bardzo szerokim zakresie ks. Chotkowski.

Ks. Władysław Chotkowski mimo swoich osiągnięć badawczych pozostaje w cie-
niu swego poprzednika i mistrza ks. Jana Fijałka, innego wielkiego krakowskiego 
badacza dziejów Kościoła3. Dlatego trzeba w tym miejscu przypomnieć przynaj-
mniej niektóre daty z jego życia, mianowicie te mające związek z jego badaniami. 

 3 Por. U. Perkowska, Ksiądz profesor Władysław Chotkowski..., dz. cyt., s. 5.
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Urodził się on 15 marca 1843 roku w Mielżynie w Wielkim Księstwie Poznańskim4. 
W 1864 roku otrzymał świadectwo dojrzałości w gimnazjum w Poznaniu, następnie 
wstąpił do tamtejszego seminarium duchownego. Studia filozoficzne i teologiczne od-
był w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 sierpnia 1868 roku. Tego 
samego roku uzyskał pozwolenie na dalsze studia, które kontynuował we Fryburgu 
w Badenii, potem w Monasterze (tu uzyskał w 1882 roku doktorat), a wreszcie w Rzy-
mie. Pobyt w Rzymie zbiegł się z I Soborem Watykańskim, z którego pisał na bie-
żąco Kronikę soborową, publikowaną jako dodatek do „Tygodnika Katolickiego”.

Jesienią 1870 roku został mianowany wikariuszem i katechetą szkoły realnej 
w Bydgoszczy, a w grudniu następnego roku przeniesiony do Poznania, gdzie został 
dyrektorem konwiktu, pełniąc równocześnie obowiązki katechety. Ponieważ nie 
podporządkował się nakazowi uczenia religii w języku niemieckim, w 1873 roku 
został pozbawiony prawa nauczania, spadły też na niego inne represje5. Mimo 
to konsekwentnie rozwijał działalność kaznodziejską i publicystyczną, a w 1875 roku 
został redaktorem „Przyjaciela Ludu”. Nie zaniedbał w tym okresie także badań 
naukowych, których ważnym rezultatem stała się praca Rozszerzenie protestantyzmu 
w ziemiach polskich pod rządem pruskim w XVII i XVIII w. (Poznań 1881)6. Dzięki 
tej pracy otwarła się przed nim droga na katedrę historii kościelnej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, gdzie 1 października 1882 roku od razu został zamianowany profe-
sorem zwyczajnym. Podjęcie przez ks. Chotkowskiego wszechstronnej działalności 
dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej sprawiło, że „nauka […] historii kościelnej 
na tymże uniwersytecie uległa za jego wpływem radykalnej zmianie”, jak stwier-
dził bezpośredni świadek jego aktywności – Stanisław Kętrzyński7. Kilkakrotnie 
był dziekanem Wydziału Teologicznego8, a w roku akademickim 1891–1892 rek-

 4 Por. T. Glemma, Chotkowski Władysław Longin, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 3, s. 430–432; 
J. Grześkowiak, K. Lutyński, Chotkowski Władysław ks., [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, 
kol. 262–263; M. Jagosz, Chotkowski Władysław Longin, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, 
red. L. Grzebień, t. 5, Warszawa 1983, s. 205–213 (tu bibliografia); S. Piech, Władysław Longin Chotkowski, 
[w:] Złota księga Papieskiej Akademii Teologicznej, red. S. Piech, Kraków 2000, s. 348–352.

 5 Por. W. Chotkowski, Moje wspomnienia z Kulturkampfu (1872–1882), „Ateneum Kapłańskie” 18 (1926), 
z. 12, s. 24–35, 166–179, 282–293.

 6 Por. W. Chotkowski, Rozszerzanie się protestantyzmu na ziemiach polskich pod rządem pruskim, 
[w:] Dzieje Kościoła polskiego, t. 6 Wiek XVIII, vol. 1: Epoka rozbiorów, Kraków 1881 (reprint: Poznań 2000), 
s. 77–187.

 7 S. Kętrzyński, Chotkowski Władysław, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. 7–8, Warszawa–
Kraków 1906, s. 60–61.

 8 Por. W. Bartel, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego na przełomie dwóch wieków (od 2 poł. 
XIX wieku do końca I wojny światowej), „Analecta Cracoviensia” 1 (1969), s. 409–413.
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torem Uniwersytetu Jagiellońskiego9. Od 1902 roku był członkiem honorowym 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 
W 1908 roku został powołany na członka korespondenta Wydziału Historyczno-
Filozoficznego Akademii Umiejętności. Z dniem 1 października 1910 roku został 
przeniesiony w stan spoczynku. W 1923 roku Uniwersytet Jana Kazimierza we 
Lwowie nadał mu tytuł doktora honoris causa, a rok później został odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta.

W latach 1885–1897 ks. Chotkowski był posłem do austriackiej Rady Państwa 
z okręgu Kraków – Chrzanów – Wieliczka; wielokrotnie zabierał na tym forum głos 
w sprawach szkolnych. Przy okazji pełnienia tej funkcji mógł prowadzić w archiwach 
wiedeńskich kwerendy, których efekty wykorzystał w swoich pracach. Jako kapłan 
szczególną troską otaczał wiernych obrządku grekokatolickiego. Ks. Chotkowski 
słynął jako znakomity kaznodzieja, który uświetniał swoimi mowami liczne uro-
czystości kościelne, społeczne i państwowe; przemawiał wielokrotnie w czasie po-
grzebów wielu osobistości10. Zmarł 13 lipca 1926 roku w Rabce i został pochowany 
na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W badaniach historycznych ks. Chotkowski skupiał się początkowo na zagad-
nieniach reformacji, potem zajął się życiem zakonnym w Galicji oraz kwestiami 
Kościoła unickiego. Wydawał źródła do dziejów Kościoła, a także napisał zarys hi-
storii Kościoła katolickiego11. W jego pracach nie znajdziemy żadnych wypowiedzi 
pozwalających stwierdzić, dlaczego zajmował się takimi a nie innymi zagadnienia-
mi. Zapewne było to związane z aktualną sytuacją Kościoła w Galicji – Kościoła 
„niszczonego” – na którą patrzył wnikliwie, starając się ją zrozumieć i wyjaśnić. 
Dostrzegając trudną sytuację Kościoła w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, 
usiłował na gruncie badań historycznych dokonać jej reinterpretacji oraz wskazać, 
w jaki sposób można by dokonać odnowy Kościoła i na co w tym ważnym zadaniu 
zwracać uwagę. Do takiego wniosku prowadzą przede wszystkim liczne aktuali-
zujące uwagi, które zamieszczał w swoich pracach.

 9 Por. C. Lechicki, Księża rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego w drugiej połowie XIX i pierwszej 
XX wieku, „Novum” 15 (1974), z. 10, s. 84–85.

 10 Por. K. Panuś, Kaznodziejstwo w katedrze krakowskiej, cz. 2 Okres niewoli narodowej (1795–1918), 
Kraków 1995, s. 172–181; K. Panuś, Wielcy mówcy Kościoła w Polsce, Kraków 2005 s. 315–327 (rozdz. 
Ksiądz Władysław Chotkowski (1843–1926). Kaznodzieja wielkich pożegnań).

 11 W. Chotkowski, Historia Kościoła katolickiego. Podręcznik dla szkół średnich, Miejsce Piastowe 1931. 
Por. J. Urban, Geneza podręcznika historii Kościoła katolickiego dla szkół średnich ks. Władysława 
Chotkowskiego, [w:] Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi 
Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, red. J. Wołczański, Lwów–Kraków 1999, s. 159–165.
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Podjęte przez ks. Chotkowskiego prace badawcze nad dziejami Kościoła na terenie 
Galicji zaowocowały licznymi publikacjami. Pierwszorzędne miejsce wśród nich na-
leży przyznać monumentalnej, dwutomowej rozprawie Historia polityczna Kościoła 
w Galicji za rządów Marii Teresy 1772–1780 (Kraków 1909), która została wyróż-
niona przez Akademię Umiejętności Nagrodą im. Probusa Barczewskiego. Stanowi 
ona poniekąd podsumowanie poszukiwań dotyczących sytuacji politycznej Kościoła 
w Galicji po przejęciu w wyniku rozbiorów tych terenów przez Austrię. Autor starał 
się w niej wyjaśnić genezę józefinizmu, analizując szeroko jego założenia polityczne. 
Jest to nadal podstawowe opracowanie tego zagadnienia w historiografii polskiej. 
Ks. Chotkowski dokonał w swej pracy skrajnie krytycznej oceny józefinizmu, patrząc 
na niego głównie jako na polityczny, motywowany względami ekonomicznymi atak 
na Kościół. Taka ocena dominuje potem we wszystkich jego pracach dotyczących 
dziejów Kościoła w Galicji, zwłaszcza kasat klasztorów. Takie podejście wynikało 
głównie z rozpatrywania józefinizmu z punktu widzenia politycznego, w którym 
usiłowania podporządkowania Kościoła państwu były wprawdzie oczywiste, ale 
nie były one dyktowane tylko względami politycznymi. Badacz nie uwzględnił 
jednakże w wystarczającym zakresie faktu, że reformy józefińskie nie były tylko 
rezultatem decyzji władców austriackich, ale że stali za nimi także ludzie Kościoła, 
którzy stawiali sobie słuszne w wielu wypadkach cele reformistyczne, widząc w jego 
życiu i działaniu wiele słabych stron. Nie można tego wątku pomijać w spojrzeniu 
na józefinizm i jego liczne przejawy. Z punktu widzenia kościelnego problema-
tyczne pozostaje oczywiście to, że pod wpływem tendencji oświeceniowych celem 
urzeczywistnienia tych dążeń odwołano się jednostronnie do narzędzi politycznych, 
a nie środków ewangelicznych, będących podstawą i gwarancją skutecznej odnowy 
Kościoła. To zagadnienie zasługiwałoby na osobne zbadanie, ponieważ dotychczas 
nie zostało ono wystarczająco uwzględnione, a mogłoby zarówno rzucić światło 
na sam józefinizm, jak i przyczynić się do zweryfikowania jego ocen.

Jak już zostało wspomniane, duża część dorobku naukowego ks. Władysława Chot-
kowskiego w dziedzinie historii Kościoła dotyczy kasat klasztornych na obszarze 
Galicji. W swych badaniach opiera się on na szerokich i skrupulatnych kwerendach 
źródłowych, które przez wiele lat prowadził głównie w archiwach wiedeńskich: 
Archiwum Ministerstwa Wyznań i Oświaty; Allgemeines Archiv w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych; Haus-, Hof- und Staatsarchiv w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych. Prowadził kwerendy również w Archiwum Watykańskim oraz w archi-
wach krajowych, głównie w Archiwum Konsystorza Krakowskiego i Archiwum 
Akademii Umiejętności. Publikacje ks. Chotkowskiego niejednokrotnie są nieoce-
nione dla poznania problematyki kasat, ponieważ ich autor mógł sięgnąć do archi-
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waliów, które już dzisiaj nie istnieją, a więc jego prace w dużym stopniu mają cha-
rakter źródłowy. Nie jest w tej chwili możliwe określenie, w jakim zakresie zostały 
wykorzystane i w jakiej mierze zachowały się źródła, do których ks. Chotkowski 
miał dostęp, ponieważ odpowiedź na te pytania wymagałaby szerokiej kwerendy 
archiwalnej. Szkoda, że nie wydał żadnych źródeł dotyczących kasat.

W bibliografii ks. Władysława Chotkowskiego na temat kasat zakonów znajdu-
jemy w układzie chronologicznym następujące opracowania:

– Ze studiów w Archiwum Ministerstwa Wyznań i Oświaty w Wiedniu do hi-
storii klasztorów w Galicji, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii 
Umiejętności w Krakowie” 4 (1899) nr 9, s. 6–9 [nr 1]12.

– Ostatnie lata benedyktynów w Tyńcu. Przyczynek do dziejów Wszechnicy Ja-
giellońskiej, Kraków 1900, ss. 103 (wcześniej drukowane w: „Przegląd Powszech-
ny” 66 (1900) nr 17, s. 369–389; 67 (1900) nr 17, s. 18–41, 331–358; 68 (1900) nr 17, 
s. 188–209) [nr 2].

– Powrót i powtórne zniesienie jezuitów w Galicji 1820–1848. Na podstawie archi-
waliów rządowych, Warszawa 1904, ss. 129 (wcześniej drukowane w: „Kwartalnik 
Teologiczny” 2 (1903) z. 1, s. XXIII–LXVIII; z. 3, s. 32–77; z. 4, 9–47) [nr 3].

– Streszczenie tej pracy: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii 
Umiejętności w Krakowie” 7 (1902) nr 5, s. 9–10 [nr 4].

– Historia polityczna dawnych klasztorów panieńskich w Galicji 1773–1848. 
Na podstawie akt Cesarskiej Kancelarii Nadwornej, Kraków 1905, ss. XV + 431. 

– Streszczenie tej pracy: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii 
Umiejętności w Krakowie” 10 (1905) nr 2, s. 12–17 [nr 5].

– Dzieje klasztorów i monasterów galicyjskich w czasach rozbiorowych, cz. 1 Za-
kony doszczętnie zniesione, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umie-
jętności w Krakowie” 21 (1916) nr 6, s. 26–40 (odbitka: Kraków 1916, ss. 15) [nr 6].

– Grabieże kościelne w Galicji, cz. 1, Kraków 1919, ss. 101 [nr 7].
– Redukcje monasterów bazyliańskich w Galicji, „Rozprawy Akademii Umiejęt-

ności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, seria II, 38 (63) (1922) nr 6, ss. 79 [nr 8].
– Streszczenie tej pracy: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii 

Umiejętności w Krakowie” 25 (1920) nr 3, s. 9–15 [nr 9].
– Dzieje klasztorów i monasterów galicyjskich (1780–1848), „Sprawozdania 

z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie” 31 (1926) nr 8, s. 9–17 
(streszczenie pracy W. Chotkowskiego przedstawione przez Fryderyka Papée) [nr 10].

 12 W nawiasie kwadratowym podajemy numery, pod którymi są publikowane prace ks. Władysława 
Chotkowskiego w niniejszym wydaniu.
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– Księcia Prymasa Poniatowskiego spustoszenia kościelne w Krakowie. Przy-
czynek do dziejów Uniwersytetu, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział 
Historyczno-Filozoficzny”, seria II, 36 (1918), s. 87–231 (odbitka: Kraków 1918, 
ss. 147) [nr 11].

– Streszczenie tej pracy: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii 
Umiejętności w Krakowie” 22 (1917) nr 10, s. 7–15 [nr 12].

Ze względu na zamiar całościowego ukazania dorobku ks. Chotkowskiego w dzie-
dzinie monasteriologii w prezentowanym wyborze jego prac została uwzględniona 
także praca Księcia Prymasa Poniatowskiego spustoszenia kościelne w Krakowie, 
w której autor omówił dokonaną przez Poniatowskiego likwidację wielu klasztorów. 
Podobnie jak w pracach poświęconych kasatom austriackim, także w tym przypad-
ku ks. Chotkowski wykorzystał wiele materiałów źródłowych, które dzisiaj nie są 
już w pełni dostępne.

Ks. Chotkowski przygotował także dwutomową rozprawę, dotyczącą dziejów 
klasztorów galicyjskich w czasach rozbiorowych, która pozostaje w rękopisie w Ar-
chiwum Kapituły Katedralnej w Krakowie (sygn. Chot. 10). Rozprawa stanowi 
ważne uzupełnienie wydanych prac autora, dlatego w pełni zasługuje na publikację. 
Rozprawa nie ukazała się drukiem, mimo iż ks. Chotkowski przez kilka lat starał 
się o jej edycję. W 1919 roku pisał do zarządu Akademii Umiejętności: „Historia 
zakonów i klasztorów nikogo nie obchodzi”13.

Najważniejszą i najobszerniejszą pracą w zaprezentowanej bibliografii jest Historia 
polityczna dawnych klasztorów panieńskich w Galicji 1773–1848. Ks. Chotkowski 
omówił w niej bardzo dokładnie kasaty klasztorów żeńskich na terenie Galicji oraz 
ich rozmaite reperkusje. Ponieważ praca ta jest stosunkowo łatwo dostępna14, dlate-
go nie zachodzi potrzeba jej reedycji. Zostaje opublikowane tylko jej streszczenie, 
przygotowane przez samego ks. Chotkowskiego [nr 5]. Ilustruje ono zawartość opra-
cowania, a zwłaszcza podaje wykaz wszystkich skasowanych klasztorów, których 
opracowanie dotyczy. Streszczenie może więc stanowić praktyczny przewodnik 
pozwalający dość dokładnie poznać zakres opracowania ks. Chotkowskiego. 

W pozostałych pracach ks. Chotkowski omówił kasaty klasztorów (łacińskich 
i unickich) na terenie Galicji, zwracając szczególną uwagę na ich aspekt ekonomicz-
ny i konsekwencje dla Kościoła, a zwłaszcza jego osłabienia społecznego. W duchu 
uprawianej w tamtym czasie historii przywołuje w swoich pracach liczne fakty oraz 

 13 Archiwum Kapituły Katedralnej w Krakowie, sygn. Chot. 8, Spuścizna ks. W. Chotkowskiego. Brulion 
listu tegoż do zarządu Akademii Umiejętności, Kraków, 2 VI 1919.

 14 Także: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=14021&from=FBC
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przytacza dokładne dane, ilustrujące sytuację ekonomiczną poszczególnych klaszto-
rów. Konsekwentnie podaje wykazy dóbr przejętych przez władze austriackie. Była 
to w rzeczywistości „grabież”, jak niejednokrotnie podsumowuje ks. Chotkowski 
swoje badania. Urszula Perkowska, dokonując podsumowania jego publikacji, pod-
kreśla, że były to „głównie prace konstrukcyjne”15. Na pewno można to powiedzieć 
o pracach dotyczących kasat, które posiadają taki właśnie charakter.

Osobną kwestią pozostaje sprawa ocen wydawanych przez ks. Chotkowskiego 
w odniesieniu do podejmowanych przezeń zagadnień. Bardzo często są to oceny 
skrajnie krytyczne wobec omawianych faktów, zwłaszcza łączących się z józefi-
nizmem. Jak już zostało zaznaczone, krakowski historyk był skrajnie negatywnie 
nastawiony do tego prądu polityczno-reformistycznego, widząc w nim jednostron-
ną tendencję do podporządkowania Kościoła państwu. Już w punkcie wyjścia, 
cokolwiek łączyło się z józefinizmem, było przez ks. Chotkowskiego naznaczone 
negatywną oceną, np. podziały administracyjne w Kościele (w tym utworzenie 
diecezji tarnowskiej), z którymi nigdy się nie pogodził. Zjawisko kasat interpretuje 
w takim właśnie kluczu. Kasaty, określane jako „grabieże” i „spustoszenia”, służą 
ks. Chotkowskiemu do uzasadnienia jego kluczowej oceny józefinizmu. Tę skraj-
ność zarzucano mu niekiedy w recenzjach publikowanych prac. Ks. Chotkowski 
był historykiem „zaangażowanym”, to znaczy rozpatrywał opisywane wydarzenia 
i zjawiska z punktu widzenia człowieka Kościoła i z punktu widzenia etyczne-
go, a także z punktu widzenia prowadzonej działalności społeczno-politycznej. 
W nekrologu napisano na temat aktywności ks. Chotkowskiego: „Połączył dążenie 
do prac naukowych z potrzebami współczesnego życia realnego, z jego ogólnym 
interesem bieżącym”16.

Tym „połączeniem” można tłumaczyć fakt, że ks. Chotkowski nie wahał się 
wypowiadać ocen, niekiedy bardzo radykalnych, na temat działalności kasacyjnej 
prowadzonej przez władze austriackie. Jako nieprzejednany krytyk józefinizmu, 
jego założeń ideologicznych i jego konsekwencji dla Kościoła i kościelnej misji, 
ks. Chotkowski zaprezentował w swoich pracach jednoznacznie negatywną ocenę 
kasat klasztornych. Była to zresztą ocena, którą w tamtym czasie wypowiadano 
często, nawet jeśli nie była poparta szczegółowymi badaniami. Skrajnie negatywne 
oceny zaproponowane przez ks. Chotkowskiego wymagają na pewno weryfikacji 
w świetle nowych badań, zwłaszcza dotyczących stanu Kościoła na przełomie XVIII 
i XIX wieku.

 15 U. Perkowska, Ksiądz profesor Władysław Chotkowski..., dz. cyt., s. 196.

 16 Śp. Ks. Władysław Chotkowski, „Czas” (1926) nr 161, s. 2.
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Mimo ograniczeń prace historyczne ks. Władysława Chotkowskiego odegrały 
ważną rolę w prowadzonych na przełomie XIX i XX wieku badaniach dotyczących 
dziejów Kościoła w Polsce, zwłaszcza w Galicji. Okazywane mu liczne wyrazy uzna-
nia i nadane na progu niepodległości Polski odznaczenia na pewno to potwierdzają. 

Zasady edycji

Przygotowując niniejsze wydanie pism ks. W. Chotkowskiego, kierowano się przede 
wszystkim zasadami instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i począt-
ku XX wieku17, a w szczególności:

1. Uwspółcześniono pisownię dużych i małych liter oraz interpunkcję.
2. Zmodernizowano pisownię łączną i rozdzielną, a także pisownię głosek (np. j 

zamiast y) i końcówek fleksyjnych, głównie w zaimkach i przymiotnikach (np. -ymi 
zamiast -emi).

4. Imiona i nazwy miejscowości podano w języku i brzmieniu oryginału.
5. Zachowano skróty jednostek monetarnych.
6. Ujednolicono i uwspółcześniono zapis dat.
7. W przypisach ujednolicono opisy bibliograficzne cytowanych publikacji i nazw 

archiwów, zastosowano jednolite skróty, wprowadzono jednolity zapis sygnatur i dat; 
nie wprowadzano natomiast zmian w tytułach cytowanych dokumentów archiwal-
nych, zachowując zastosowane przez autora skróty.

 17 Por. I. Ihnatowicz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początków XX w., 
w: J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014, s. 385–412.





1. Ze studiów w Archiwum Ministerstwa Wyznań 
i Oświaty w Wiedniu do historii klasztorów w Galicji

[Podstawa wydania: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krako-
wie” 4 (1899) nr 9, s. 6–9]

Historia klasztorów w Galicji odgrywa niemałą rolę w dziejach kultury i ekonomii 
społecznej naszego kraju, jeśli się zważy, że w czasie rozbioru było 214 klasztorów, 
a osób zakonnych 3212, zniesiono zaś 145 klasztorów, przy czym majątek ich zo-
stał zabrany. Historia ta jednak leży zupełnie odłogiem. Prelegent, otrzymawszy 
pozwolenie na robienie poszukiwań w tajnym Archiwum Ministerstwa Wyznań 
i Oświecenia, znalazł bardzo bogaty materiał. 

Już pierwszy gubernator galicyjski hr. Pergen wyrażał się nienawistnie o zakon-
nikach polskich i proponował zniesienie wszystkich małych klasztorów. Nie moż-
na jednak dziwić się gubernatorowi, skoro sam prowincjał galicyjski bazylianów 
ks. Onufry Bratkowski udał się (1774) z prośbą do cesarzowej o zniesienie trzech 
małych klasztorów bazyliańskich w okolicy Drohobycza, a założenie jednego du-
żego w samym mieście. Uzasadniał zaś tę prośbę między innymi i tym, że lepiej, 
aby zakonnicy wygodniej (commodius) żyli w jednym niż niewygodnie w trzech 
klasztorach. Takich wniosków o zniesienie klasztorów było później jeszcze więcej 
i to z tej strony, po której najmniej by tego można się spodziewać. Tak np. biskup 
lwowski obrządku greckiego Skorodyski domagał się w roku 1804 zniesienia klasz-
toru minorytów u św. Stanisława pod Haliczem, bo chciał tam osadzić bazylianki 
i założyć pensjonat. Gubernium jednak odrzuciło tę propozycję, dlatego że w Haliczu 
już był jeden klasztor minorytów u Świętego Krzyża zniesiony (1787), a zakonni-
cy przeniesieni zostali do Świętego Stanisława. Spadała też niemała część odium 
przy kasacie klasztorów na stan duchowny, dlatego że w myśl dekretu z roku 1782 
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wyznaczeni byli kanonicy jako komisarze do tej akcji. We Lwowie należeli do tej 
komisji dwaj kanonicy: ks. Kicki i ks. Andzielewicz obrządku greckiego.

Kaunitz nosił się już od roku 1752 z myślą zabrania majątków klasztornych, 
w roku 1769 już wyraźnie wystąpił z tym żądaniem. Gubernator galicyjski działał 
więc po jego myśli i w roku 1774 otrzymało gubernium polecenie, aby w należytym 
czasie zwracało uwagę na potrzebę „łączenia z wielkimi klasztorami małych”, które 
nazywano urzędownie: „minores et superflui conventus”. Już wtedy wychodziły 
różne rozporządzenia, które tamowały rozwój życia zakonnego, ale cesarzowa 
dała w roku 1771 papieżowi zaręczenie, że ile możności przeszkadzać będzie za-
mierzonej przez Kaunitza „reformie” zakonów i dlatego czekano aż do jej śmierci. 
Ten czas wyczekiwania nazywa hr. Pergen w swoich relacjach: „dans la doute de 
ce, qui arrivera”.

Niepewność skończyła się ze śmiercią Marii Teresy i spełniły się wszystkie pra-
gnienia ówczesnego stronnictwa postępu, tzw. Aufklärung, bo w przeciągu trzech 
lat zniesiono w cesarstwie 82 opactwa, 395 męskich a 261 żeńskich klasztorów. Nad 
resztą zawisła niepewność jutra jak miecz Damoklesa, bo żaden klasztor nie był 
życia pewien, a ponieważ związki z generałami i prowincjałami były pozrywane, 
więc i życie zakonne musiało podupaść. Przy tym dekrety kasacyjne wywołały nie-
słychane przerażenie, czego dowodem jest ta okoliczność, że zakonnicy z Krakowa 
uciekali tłumnie za kordon. W jednym roku 1783 uciekło ich 103, a liczba ta rosła 
ciągle. Nazwiska ich wymienia biskup przemyski Betański w swoich listach paster-
skich i zakazuje zbiegów dopuszczać do ołtarza, gdyby się z powrotem w Galicji 
pojawić mieli. Dekrety kasacyjne byłyby wywołały jeszcze większe zamieszanie, 
gdyby nie to, że dwaj główni referenci w Nadwornej Komisji Duchownej, Heinke 
i Kressel, wypracowali szczegółowe przepisy ich wykonania.

 Zakony żebrzące nie zostały wprawdzie zniesione, ale zakazano im zbierania 
jałmużny, a natomiast wyznaczono im roczne pensje. Skutek był taki, że pensje nie 
zawsze dochodziły w całości, a klasztorne budynki poczęły grozić ruiną, bo zakon-
nicy na naprawę nie mieli grosza. Korespondencja w tej sprawie zajmuje kilkanaście 
fascykułów akt w archiwum.

Położenie klasztorów, które pozostawały w zawieszeniu i nie były pewne dnia 
ani godziny, poznać można najlepiej na dziejach opactwa cystersów w Szczyrzycu.

Dekret z roku 1787 skazywał opactwo to na skasowanie, czekano jednak siedem 
lat na śmierć opata Grzymisławskiego († 1794) i wtedy zabrano dobra opackie. 
Należała do nich część budynku klasztornego, który sprzedano pani Sierakowskiej. 
Zamieszkali go prywatni lokatorzy. Dobra opackie składały się z trzech kluczy: 
1) wieś Krzyszkowice w powiecie bocheńskim, sprzedana za 15 214 fl. 46 kr. c.m.; 
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2) dobra szczyrzyckie, to jest sześć wsi: Abramowice, Pogorzany, Smigan, Góra 
św. Jana, Porembczyn i Witkowska, sprzedane hr. Tadeuszowi Dzieduszyckiemu 
za 23 407 fl. 50½ kr., i wreszcie 3) dobra Ludźmierz z przyległościami Krauszów 
i Rogóźnik, sprzedane Wojciechowi Tetmayerowi za 14 095 fl, a co gorsza, nowi-
cjuszów przyjmować nie było wolno. Nie dziw przeto, że liczba zakonników ma-
lała, a coraz mniej było zdolnych do pracy. Za czym idą do Wiednia jak najgorsze 
opinie o klasztorze, karności i życiu zakonników, i tym uzasadniają się wnioski 
o zamknięcie ostateczne klasztoru. Mimo to zakonnicy nie wymierają i jeszcze 
po piętnastu latach (1809) jest w Szczyrzycu dwanaście osób zakonnych, i wnoszą 
prośbę do cesarza, aby im było wolno wybrać opata. Ofiarują się za to utrzymywać 
własnym kosztem cztery klasy łacińskie. Gubernium wydaje o tej prośbie nieprzy-
chylne zdanie, ale gubernator daje przychylne votum separatum, biorąc wzgląd 
na to, że w powiatach bocheńskim i myślenickim nie ma gimnazjum, a do Krakowa 
daleko. Wszelako Nadwornej Komisji Nauk (Studien Hof-Komission) nie uśmiecha 
się myśl klasztornego gimnazjum, więc cystersom odmawiają żądanego pozwolenia 
i cystersi nadal zostają bez opata.

Teraz zaczyna się najsmutniejsza ich dola. Generalny wikariat w Sączu wy-
daje o nich (1813) okropną opinię i domaga się ich rozpędzenia, a umieszczenia 
w Szczyrzycu reformatów z Zakliczyna. Uratował cystersów stanowczy rozkaz 
cesarza Franciszka (19 VIII, nr 2813) zakazujący zniesienia klasztoru, ale nie za-
bezpieczył ich od dalszych przeciwności. Już bowiem po trzech latach (1816) na-
łożył na nich cyrkuł sądecki obowiązek płacenia 3 800 fl. rocznie na nowo zało-
żone gimnazjum w Sączu. Klasztor płacić tego nie może, rośnie więc dług, aż po 
dwudziestodwuletniej korespondencji w 1839 zostaje od tego podatku zwolniony. 
Tymczasem generalny wikariat w Sączu ponawia kilkakrotnie swój wniosek o znie-
sienie, jednakże daremnie. W roku 1833 sprowadzają za sprawą biskupa tarnowskiego 
ks. Pischtka do Szczyrzyca dwóch cystersów z Wyższego Brodu (Hohenfurt) i jeden 
z nich – Biczan – zostaje przeorem. Mimo to zdaje po sześciu latach biskup tarnowski 
Zachariasiewicz jak najgorszą opinię o Szczyrzycu i prosi cesarza, żeby ten klasztor 
przyłączył do opactwa w Wyższym Brodzie, to jest obsadził go Czechami, a polskich 
zakonników osadził w jakim rekolekcyjnym zakładzie. Wszelako opat w Wyższym 
Brodzie nie tylko się na tę propozycję nie godzi, ale nawet domaga się powrotu 
Biczana i Hruszki, którym się kończy sześcioletni urlop. Zostają w Szczyrzycu 
jedynie na usilne przedstawienia rządu. 

Wreszcie biskup tarnowski Wojtarowicz domaga się (1843) przywrócenia pew-
nej części majątku opackiego albo rocznej pensji 4000 fl. Ta propozycja wywołuje 
ponownie myśl zamknięcia klasztoru, ale sprzeciwia jej się gubernator galicyjski 
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hr. Stadion (1847), i to z politycznych powodów. Skończyło się na tym, że przeor 
Biczan otrzymał insygnia opackie.

Akta klasztorne galicyjskie przechowywane są w archiwum ministerstwa kom-
pletne i nie uległy „skartowaniu”, jak np. akta dotyczące uniwersytetu krakowskiego 
z okresu 1779–1809, których jest osiem konwolutów, ale braknie dużo dokumentów. 
Temu losowi uległy mianowicie akta Wydziału Teologicznego, w których są tylko 
trzy dokumenty. Najobfitszy materiał znajduje się do dziejów Wydziału Medycznego, 
na którym zachodziły różne ciekawe spory.

Akta klasztorne zawarte są w dziesięciu fascykułach obejmujących „generalia”, 
a następnie idą akta pojedynczych zakonów wedle alfabetu. Tak na przykład, akta 
bazylianów zawierają siedem wielkich fascykułów i kilkadziesiąt luźnych doku-
mentów; augustianów osiemnaście fascykułów; benedyktynów dwadzieścia trzy 
fascykuły itd.



2. Ostatnie lata benedyktynów w Tyńcu. Przyczynek 
do dziejów Wszechnicy Jagiellońskiej

[Podstawa wydania: „Przegląd Powszechny” 66 (1900) nr 17, s. 369–389; 67 (1900) nr 17, s. 18–41, 
331–358; 68 (1900) nr 17, s. 188–209; toż w osobnej odbitce: Ostatnie lata benedyktynów w Tyń-
cu. Przyczynek do dziejów Wszechnicy Jagiellońskiej. Nakładem autora. Druk. W. L. Anczyca, 
Kraków 1900, ss. 103]

I

Generał feldmarszałek hrabia Almasi przekroczył dnia 18 czerwca 1772 roku w dzie-
sięć tysięcy wojska austriackiego granicę Małopolski między Bielskiem i Białą; 
zajął Lanckoronę i zwróciwszy się na północ, dążył do Wieliczki, gdzie naczelny 
komisarz wojenny Annacker objął w posiadanie żupy, osadziwszy je urzędnikami 
austriackimi. Z tą chwilą tracił król Stanisław August główny dochód swojej szka-
tuły, wynoszący 120 000 złp rocznie1.

Z Wieliczki posunęła się armia austriacka ku prawemu brzegowi Wisły i stanęła 
przed Tyńcem, ale tutaj spotkała ją zwłoka w dalszym pochodzie. W klasztorze za-
mknęły się bowiem resztki konfederatów barskich, którzy na wezwanie do poddania 
się dali hardą odpowiedź. Pułkownik Choisy rozumiał wprawdzie, że klasztor nie 
forteca i był skłonny do układów, ale szlachta groziła mu śmiercią, gdyby myślał 
o poddaniu. Zaczęło się więc formalne oblężenie klasztoru. Zatoczono działa, który-
mi kierował generał feldzeugmeister Fabris, podczas gdy piechotą dowodził generał 

 1 W. Chotkowski, Gospodarstwo społeczno-polityczne polskie i traktaty Rzeczypospolitej z mocarstwa-
mi rozbiorowymi r. 1775, w świetle relacji dyplomatycznych austriackich, „Roczniki Towarzystwa Nauk 
w Toruniu” (1896), s. 38.
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hrabia Hadik, konnicą zaś generał feldwachmeister baron Schroeder2. Oblężeni sta-
wiali jednak dzielny opór i dopiero gdy z Krakowa nadciągnęli z pomocą Moskale, 
którzy w kwietniu odbili zamek krakowski konfederatom, poddała się załoga Tyńca 
dnia 20 czerwca.

W pięć dni potem te same działa, które grzmiały pod Tyńcem, odezwały się, 
stosownie do instrukcji, trzykrotną salwą na rynku we Lwowie3, gdzie ogłoszono 
manifest, że cesarzowa Maria Teresa raczy, jako królowa węgierska, rewindykować 
królestwo Galicji i Lodomerii, odziedziczone w spadku po królewiczu Andrzeju 
Kolomanie, który był królem Halicza i Włodzimierza (1214–1226), i po Ludwiku 
Węgierskim, który był królem polskim (1370–1382).

Ten epizod wojenny daje nam wyobrażenie, jakich rozmiarów musiał być klasz-
tor, jeśli mógł pomieścić kilkaset załogi z końmi, wozami i ciurami; jakie musiały 
być jego zapasy, jeśli mógł tylu ludzi żywić przez kilka poprzednich miesięcy; jak 
trwałe musiały być budynki, jeśli mogły wytrzymać pociski armat austriackich 
i moskiewskich. Prawda, że siła ówczesnych armat nie może iść w porównanie 
z druzgocącą potęgą dzisiejszych dział olbrzymich, ale przecie i wówczas grochem 
nie strzelano. Niestety, klasztor, który wytrzymał oblężenie, uległ następnie zębowi 
czasu i dzisiaj, patrząc na gruzy i rozsypiska, które po nim pozostały, trudno się 
nawet domyśleć, jak wspaniały musiał być widok owej „pani stu wsi”, jak nazwano 
tynieckie arcyopactwo.

Tuż nad prawym brzegiem Wisły, która zakreśla na obszernej równinie duże 
koło, wznosi się strome skaliste wzgórze, widocznie umyślnie przez benedyktynów 
upatrzone na założenie „tynu”. Osobny gmach, który niegdyś był przeznaczony 
na mieszkanie opata, zachował się jeszcze do dzisiaj, chociaż bardzo smutny przed-
stawia widok. Wielki gmach klasztorny zajmował wschodnią stronę opactwa, a starsi 
pamiętają jeszcze dwa wspaniałe refektarze w poziemiu i na piętrze, które się tutaj 
mieściły. Budynki gospodarcze tworzyły osobną grupę. Z tego wszystkiego ocalał 
tylko szczęśliwie kościół i wieże, które na daleką widać okolicę. Wszystkie zabudo-
wania klasztorne kryte były miedzią i zobaczymy następnie, że tej okoliczności za-
wdzięczał klasztor jeszcze raz przedłużenie swego istnienia po pożarze w roku 1831.

Oblężenie w roku 1772 wyrządziło niewątpliwie znaczne szkody klasztornym 
budynkom, bo w następnych czasach spotykamy częste wzmianki o złym ich sta-
nie. Zakonnicy byliby je niewątpliwie zdołali naprawić, gdyby rozbiór kraju nie był 
i na nich srogich klęsk sprowadził. Przyczyniło się do nich geograficzne położenie 

 2 Rękopis Ossolińskich [dalej: Rkps Ossol.], nr 525, I, t. 362 i fol. 208.

 3 Rkps Ossol., nr 525, I, fol. 208. Das Besitzungspatent nr 4.
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opactwa nad brzegiem Wisły, wskutek którego kilkakrotnie zmieniało polityczne 
poddaństwo, a za każdą zmianą traciło część swoich posiadłości.

Wspomnianej wyżej nazwy, którą sobie opactwo tynieckie dawało: archi-coeno-
bium, domina centum villarum, nie można wprawdzie brać dosłownie, bo liczono 
do nich półwsia, przysiółki, wójtostwa i młyny. Tak samo np. opactwo cyster-
sów w Paradyżu liczyło sobie dziewięćdziesiąt wsi, chociaż w niektórych tylko 
cząstki posiadało4, jednakże majątek tyniecki musiał być olbrzymi, skoro tzw. 
Stiftungs-Buchhaltung we Lwowie oszacowało wartość fundacji (Stiftungsfond) 
na 2 922 484 fl. 15,125 kr.5, przy czym brano w rachubę tylko te dobra, które leżały 
w obrębie austriackiego terytorium.

Przy pierwszym rozbiorze tworzyła Wisła granicę Galicji, przez to Tyniec, jako 
leżący po prawym brzegu, dostał się pod rząd austriacki, ale wszystkie jego dobra 
leżące po lewym brzegu Wisły zostały w Rzeczypospolitej i dla opactwa były stra-
cone. Dochód z tych dóbr szacowano na 18 000 złr. Kiedy zaś po trzecim rozbiorze 
objęła Austria tzw. Zachodnią Galicję, wtedy dobra te zabrane zostały na rzecz 
funduszu religijnego wschodniogalicyjskiego, ale opactwu nie dano za to żadnego 
wynagrodzenia6.

Klasztor zatrzymał tylko małą część swoich posiadłości, mianowicie: Tyniec, 
Kostrze, Sidzinę, Opatkowice, Gołkowice i część wsi Szamborek, z których dochód 
coraz bardziej się zmniejszał. W roku 1778 wykazali bowiem benedyktyni we „fa-
sji” 9840 fl. 52 kr. dochodu, ale po jedenastu latach (1789) mieli już tylko 9675 fl. 
30 kr., w roku 1804 wynosił dochód 9075 fl. Kiedy zaś w roku 1809 odcięte zostało 
opactwo od Austrii, pozostały mu tylko dobra w tzw. „krakowskim rejonie”, które 
przynosiły rocznego dochodu tylko 4000 fl.7.

Równocześnie utraciło opactwo jeszcze inne dobra położone w Galicji, miano-
wicie majątek należący do opata tynieckiego.

 4 W. Chotkowski, Rozszerzenie protestantyzmu w ziemiach polskich pod rządem pruskim w XVII 
i XVIII wieku, Poznań 1881, s. 148 sq. Opactwo paradyskie. 

 5 Archiwum Ministerstwa Wyznań i Oświaty w Wiedniu [dalej: Arch. MWiO], Acta, nr 102, Sign. 43, 
ex decembri 1810, Z. 8730–8738. Vortrag der vereinigten Hofkanzley, Wien, 1 Maerz 1810, Hofrath Aug. 
Gruber.

 6 Arch. MWiO, Acta, nr 102, s. 35, ex decembri 1804. Vortrag d. vereinigt. Hofkanzley, Wien, 20 Octo-
ber 1804. 

 7 Opactwo tynieckie posiadało dziesięć wsi w powiecie myślenickim: Tyniec, Borowice, Buków, Szam-
borek, Kopanka, Sydzina, Opatkowice, Brzozów, Kostrze, Łączany. W powiecie bocheńskim: Gołkowice; 
w powiecie tarnowskim: Jagodniki, Ujście i Błonie; w powiecie jarosławskim: Brzostek, Nawsie, Janusz-
kowice, Klecze, Warzyce Górne, Bierowska, Niepka, Chrzostówka. Cfr. Arch. MWiO, Acta nr 102, s. 140, 
ex junio 1807. Bericht Hofr. v. Dankesreither. Wien, 26 Febr. 1807.
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Wiadomo, że od czasów Zygmunta III ustalił się u nas zwyczaj rozdawania opactw 
tzw. opatom komendarzom. Ile szkody to przyniosło zakonom opackim, nie tu miej-
sce wykazywać. Dosyć będzie wskazać, do jakiego stopnia dochodziło nadużycie, 
gdy na elekcji króla Michała uznał Sejm za potrzebne uchwalić, aby przynajmniej 
małoletnim nie dawano takich komend8. Do takich opactw, które z reguły były da-
wane opatom komendarzom, należało też tynieckie, a nic nie wiemy o tym, żeby 
było stawiało jaką opozycję przeciwko tej krzywdzie, jak to np. czynili cystersi 
w Polsce. Kiedy nastąpiło ostateczne uregulowane tej sprawy przez traktat wschow-
ski 2 czerwca1736 roku, ułożony przez nuncjusza Kamila Paulucciego i wojewodę 
sandomierskiego Jana Tarłę jako pełnomocnika Rzeczypospolitej, ratyfikowany 
przez Sejm 10 lipca 1737 roku, a zatwierdzony przez papieża Klemensa XI bullą 
Summi atque aeterni Patris 23 września tego roku, benedyktyni tynieccy oddzielili 
w roku 1742 od dóbr swoich klasztornych osobny majątek dla opata. Tworzyły go 
dobra: Tuchów i Umieszcz, do których dodano jeszcze wieś Siedliska wraz z sołec-
twem, które później nazwano od ostatniej właścicielki Załuskowska9.

Dobra te dzierżył opat tyniecki Florian Amandus Janowski, który był nie komen-
darzem, lecz klasztornym, tj. wedle reguły zakonnej, kanonicznie obranym opatem 
(1762–1801)10. Człek to był zręczny i bywały, jak tego dowiódł przy następującej 
sprawie.

Do roku 1781 wykonywał biskup krakowski Ignacy Kajetan Sołtyk jurysdykcję 
nad tą częścią diecezji swojej, która leżała w Galicji. Tego roku wydał jednak cesarz 
Józef II patent znoszący wszelką jurysdykcję biskupów polskich nad poddanymi 
austriackimi w Galicji. Patent ten zrywał więc wszelkie związki kościelne mię-
dzy dawnymi częściami diecezji, a tym samym odbierał też opatowi tynieckiemu 
wszelakie prawa i przywileje, jakie mu dotąd przysługiwały w Rzeczypospolitej. 
Do takich praw należało np. prezentowanie na probostwo w Kościelnej Wsi. Skoro 
je więc teraz utracił, a probostwo to właśnie zawakowało (1782), nadał je król 
Stanisław kanonikowi krakowskiemu, ks. Sebastianowi Sierakowskiemu. Ten krok 
był o tyle uzasadniony, że prawo patronatu przeszło na króla, skoro rzeczywisty 

 8 Volumina legum, V, a. 1669, f. 17, nr 56: O opactwach i cudzoziemcach (ed. Petersburg 1860, s. 13): 
„Coadjutoria na Opactwa et pingviora beneficia ecclesiastica, aby minorennibus majorum ordinum incapa-
cibus, konferowane nie były”. Cfr. Załuski, Epistolae histor. familiar. I, 87.

 9 Arch. MWiO, Acta, nr 102, s. 266, ex octobri 1807.

 10 Monumenta Poloniae historica V, s. 605, r. 1764, d. 28 lutego prosi biskup krakowski I. K. Sołtyk tegoż 
opata Janowskiego, aby udzielił prezenty na beneficjum we Wrzostku [Brzostku] kanonikowi przemyskie-
mu, ks. Wyszyńskiemu, i tytułuje go: Perillustris et Adm. Frater Carissime, a podpisuje się własnoręcznie: 
Addictissimus Frater et servus, Cfr. Rkps Ossol. 525, I, f. 73. Autograf 1648.
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patron je stracił. O jednej rzeczy tylko nie wiedział król polski, to jest, że krok ten 
był bardzo pożądany z innej strony.

Przecięcie hierarchicznego związku dawnych diecezji polskich uważano w Wied-
niu jako rzecz wielkiej doniosłości, bo na mocy tego zamierzono zabrać wszelkie 
dobra duchowne, należące do zagranicznych biskupstw i kapituł. Taką rezolucję 
wydał cesarz Józef II na przedstawienie kancelarii dnia 16 listopada 178211. Rzecz 
była więc już postanowiona, kiedy król nadał prezentę ks. Sierakowskiemu, ale re-
zolucja ta była przeciwna traktatowi dodatkowemu, zawartemu przez Marię Teresę 
z Rzecząpospolitą Polską 16 marca 1775 roku, który dotyczył tzw. sujets mixtes, 
to jest poddanych, którzy mieli posiadłości po obydwóch stronach granicy zaboru. 
Artykuł II wyraźnie zastrzegał mieszanym poddanym bezpieczeństwo używania 
dochodów z majątków położonych „w tej lub owej stronie”, a nadto, że nie będą 
podlegać „żadnym nadzwyczajnym podatkom na nich nałożonym”. Artykuł V wa-
rował obywatelom polskim, przeniesionym pod rząd austriacki, wolność sprawo-
wania dawnych swoich urzędów bez żadnej przeszkody ze strony zwierzchności. 
Artykuł VI zapewniał bezpieczeństwo wszelkich zastawów, długów, sukcesji, i to do 
roku 1781, w którym osobna komisja miała sprawy te rozpatrzeć i uregulować12.

Właśnie też poprzedniego roku rozpoczęły się negocjacje między dworem wie-
deńskim a warszawskim, ale Józef II zamierzył je przerwać. Kancelaria carska była 
jednak zawsze bardzo oględną i ostrożną, więc wpierw zażądała dokładnych wiado-
mości od galicyjskiego gubernium, czy rząd austriacki dobry interes przy tym zrobi? 
Przesłany ze Lwowa wykaz, zbadany przez Nadworną Buchalterię Funduszów, wy-
kazał, że rząd austriacki, zabierając dobra biskupie i kapitulne, położone w Galicji, 
będzie miał „superplus” rocznego dochodu 85 838 fl., czyli 1 716 773 fl. kapitału. 
Duchowieństwo polskie pobierało bowiem z Galicji dziesięcin, dzierżaw i czyn-
szów rocznie 100 982 fl., co licząc po 5 proc., przedstawiało kapitał 2 019 651 fl. – 
natomiast galicyjskie duchowieństwo, odliczając opactwo tynieckie – pobierało 

 11 Rkps Ossol., nr 525, II, f. 723, 724 (copia): „Die Veranlassung der Separation der Dioecesen von al-
len Fremden ist nich oekonomisches oder cameralisches Geschäft, wo man auf einen neuen Gewinn sieht, 
um es entweder zu veranstalten oder unterlassen. Wichtigere Betrachtungen sind es, die dieser weiteren 
Untersuchung die Vorgehung nothwendig, nützlich und rätlich machen. Ich bin also entschlossen alle weitere 
Negotiation fallen zu lassen und was innerhalb Galizien von fremden Dioecesen und Kapiteln Nutzniessungen 
liegt, einzuziehen und in dieser Gemässheit wird die Kanzlei das Gubernium zu belehren haben; es mag 
alsdann der König mit den jenseits gelegenen, einem diesseitigen Bischof oder Kapitel gehörigem geistlichen 
Vermögen thun, was er will”. Allehr. Entschliessung über den Vortrag der Kanzley vom 16 November 1782. 
Ref. Grf. Kolowrath, Grf. Chotek.

 12 Volumina legum, VIII, f. 50–62 (ed. Petersburg, s. 39–42).
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z Polski tylko 15 143 fl. rocznego dochodu, który przedstawiał kapitał 302 878 fl.13. 
Opactwa tynieckiego nie brano tutaj w rachubę, bo jego majątek fundacyjny, obli-
czony na 2 922 484 fl., byłby niepotrzebnie psuł cały rachunek.

W myśl carskiej rezolucji, o której wyżej była mowa, skonfiskowało więc gu-
bernium galicyjskie dobra biskupa i kapituły krakowskiej, położone w Galicji; 
uzasadniono zaś ten krok tym, że król polski złamał pierwszy traktat z roku 1775, 
ponieważ opata z Tyńca jako sujet mixte pozbawił prawa prezentowania na Wieś 
Kościelną. Gubernium galicyjskie uwiadomiło przeto króla, że ponieważ sobie 
pozwolił pozbawić opactwo galicyjskie urzędu dzierżonego w Polsce, przeto rząd 
austriacki uważa się za uprawnionego do skasowania wszystkich majątków, które 
w Galicji posiadają polskie opactwa14.

Król polski nie pozostał jednak dłużnym odpowiedzi i zwrócił uwagę na to, 
że sam cesarz przerwał swoim patentem z roku 1781 wszelkie związki ducho-
wieństwa z Rzecząpospolitą Polską, a więc zakazał wykonywania wszelkich 
praw w Rzeczypospolitej opatowi tynieckiemu, a po wtóre, przypomniał tę oko-
liczność, że dobra biskupa i kapituły krakowskiej zostały pierwej zabrane, nim 
król obsadził Kościelną Wieś. Odpowiedź ta przesłaną została przez gubernium 
do Wiednia i oddana do sprawozdania, tzw. Nadwornej Komisji Duchownej (ge-
istliche Hofcommission), która oba argumenty króla nazwała powodami pozornymi 
(Scheingründe) i dowodziła w referacie swoim z 24 maja 1784 roku, że postępowa-
nie króla może zupełnie usprawiedliwiać konfiskatę dóbr biskupich i kapitulnych. 
Wszelako Nadworna Kancelaria, nie bawiąc się w taką sofisterię, przedłożyła ce-
sarzowi powyższą opinię komisji duchownej z tym nadmienieniem, że co prawda, 
to prawie pewną jest rzeczą, że pierwszy krok był z tej strony uczyniony, wsze-
lako to nie zmienia położenia sprawy, która dla dobra państwa i Kościoła została 

 13 Rkps Ossol., nr 525, II, f. 723, v. Anmerkung a. „Aus dem von dem galiz. Gubernium eingestandten und 
von der Stiftungs-Hof-Buchhalterey geprüften Ausweise ergibt sich, dass die republikanische Geistlichkeit 
an Interessen, Zehnden und anderen Zünften aus Galizien jährlich beziehe 100 982 fl., die in 5% ein Kapital 
von 2 019 651 Gulden – dahingegen die galizische Geistlichkeit nach Abzug (Absetzung) der Abtey Tyniec 
anderley jenseitigen Einkünften nur 15 143 fl. geniesst, wovon das Kapital 302 878 fl. betragen. Das Superplus 
der jenseitigen Provenientzen also jährlich 85 838 fl. und an Capital 1 716 773 fl.”.

 14 Rkps Ossol., nr 525, II, fl. 724. „Da nun der König, welcher angezeigtermassen den Abten von Tyniec als 
einem Sujet mixte aus dem Besitze des in Pohlen habenden Benenungsrechts des Beneficiaten in Koscielna 
vies eigenmächtig gesetzt, wieder den Traktat gehandelt und damit den ersten Schritt gewagt hat, so ist die-
ser Vorgang zu Nutzen zu machen und daher dem Könige zu erkennen zu geben, dass weil er eine galiziche 
Abtey ihres in Pohlen habenden Amtes zu entsetzen sich angemasset, man sich zur Einzichung sämtlicher 
von der polnischen Stiftern in Galizien besitzenden Vermögens berichtigt halte und daher damit fürgehen 
gedenke”.
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dokonaną. Kaunitz tylko radził od siebie, żeby zabór dóbr duchownych spełnić 
bez rozgłosu, z jak najmniejszą ostentacją, a dworowi polskiemu wcale o tym nie 
donosić, tylko czekać, aż sam się użali. Cesarz Józef II przyjął tę radę i dał na nią 
własnoręczny podpis15.

Dwór polski nie potrzebował uwiadomienia, bo rzecz taka jak zabór dóbr była 
zbyt głośna, a nie można było jeszcze wówczas zupełnie ignorować polskich zażaleń, 
przeto rokowania okazały się niezbędnie potrzebne. Po dwóch latach doprowadziły 
też do znanej konwencji wiedeńskiej w roku 1786.

Do tych układów z dworem polskim użył cesarz Józef II jako komisarza swe-
go właśnie tego, który był pozorną przyczyną sporu, to jest opata tynieckiego 
ks. Janowskiego, a ksiądz opat sprawił się tak dobrze, że za to mianowany zo-
stał przez cesarza biskupem tarnowskim. Skoro bowiem przez patent z roku 1781 
wzbronione zostało biskupowi krakowskiemu wykonywanie jurysdykcji biskupiej 
za Wisłą, więc trzeba było obmyśleć jakiś przecie rząd kościelny. Wyszedł przeto 
5 marca 1782 roku dekret carski, powierzający rządy duchowne „nad częścią die-
cezji krakowskiej, leżącą po prawym brzegu Wisły, tzw. cisvistulana pars, bisku-
powi przemyskiemu Betańskiemu z tym dodatkiem, że jako ordynariusz ma nadać 
subdelegowaną władzę oficjałowi mianowanemu przez krakowskiego biskupa16 
w Tarnowie, ks. Janowi Duval. Betański, zawiadomiony o postanowieniu cesarskim 
(16 marca 1782), spełnił polecenie i udzielił władzy, której sam nie miał, i ks. Duval 

 15 Rkps Ossol., l. c., f. 724. Vortrag der geistlichen Hofcommision, 24 Mai 1784. Anmerkung b. „Das 
Benehmen des Königs in willkrührlicher Entsetzung des Abten von Tyniec von der jenseitigen Abtey (?) 
Koscielna vies dürfte den diesseitigen Vorgang vollkommen rechtfertigen. Es sind zwar zwei Scheingründe 
vorhanden, mit welchen man jenseits gemachten Schritt zu entschuldigen sucht: der eine, dass durch das 
Patent von anno 781 aller nexus der Geistlichkeit in den k. k. Erbstaaten mit den Auswärtigen aufgehoben 
worden sey, und der andere: dass man die Krakauer bischöfliche und kapitular Güter diesseits vorher einge-
zogen habe”. – „Die Hofkanzley unterlegte diesen Vortrag vom 24 Mai 1784 mit dem Bemerken: wenn auch, 
wie es doch beinahe gewiss ist, der erste Schritt zu dieser entschiedenen Anstalt von dieser Seite geschehen 
wäre, so ändert dieses die dermalige Lage der Sache nicht, welche zum besten des Staates und der Kirche 
nun wirklich geworden ist”. 

 16 Cfr. Archiwum Konsystorza Krakowskiego, Acta Actorum Cajet. Ignatii Sołtyk, vol. 99, f. 67. Biskup 
Sołtyk przydzielił już 1 lutego 1774 roku do oficjalatu tarnowskiego dekanaty, które leżały w obrębie Galicji, 
to jest: wojnicki, część witowskiego, część opatowskiego, mielecki, michociński, rudnicki i część urzędow-
skiego, aby w ten sposób rozporządzenia ordynariatu lub gubernialne łatwiej mogły być rozsyłane. Zastrzegł 
jednak przy tym, że czyni to, nie wyjmując ich spod władzy swojego konsystorza. Pierwszym takim oficjałem 
w Tarnowie był Stanisław Świeykowski, kanonik metrop. lwowski, prepozyt infułat kolegiaty tarnowskiej. 
Drugim ks. Józef Ostański. W roku 1781, dnia 8 marca, ustanowił Sołtyk generalny konsystorz w Tarnowie 
i mianował jego oficjałem ks. Jana Duvala, i to na życzenie cesarza Józefa; „cum suprema voluntas S.C.R. 
et Apostolicae Majestatis nobis de constituendo in civitatae Tarnoviensi tali Consistorio per Excelsum gu-
bernium sit intimata”. Acta, l. c. f. 592–598.
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wykonywał przez trzy lata tę subdelegowną władzę biskupią. O papieża żaden z nich 
nie spytał, chociaż tego roku właśnie był Pius VI w Wiedniu i biskupi węgierscy 
potrafili skorzystać z jego obecności, aby uregulować swoje kościelne sprawy. Nic 
dziwnego, że i Katarzyna II mianowała w tym samym roku Siestrzeńcewicza me-
tropolitą rzymskokatolickim na całą monarchię, tak samo jak znanego skądinąd 
eks-kapucyna Fesslera mianowała „biskupem” dla protestantów w całym impe-
rium. Katarzyna nie uczyła się prawa kościelnego od józefińskich profesorów, ale 
je wykonywała równie biegle, i gdy tegoż roku (1782) umarł metropolita ruski Leon 
Szeptycki, zniosła jednym pociągnięciem pióra 800 parafii unickich.

Oderwanie części diecezji od krakowskiej stolicy biskupiej nabiera jeszcze oso-
bliwszej ilustracji przez to, że właśnie na początku tego roku zachorował biskup 
Sołtyk. W dzień św. Franciszka Salezego (29 stycznia 1782) wyświęcił jeszcze w ko-
ściele panien wizytek dwóch prezbiterów, trzech diakonów i pięciu subdiakonów, 
ale nie był już zdolny podpisać im formatów17. Być może, że tą chorobą uspokajał 
sumienie swoje oficjał tarnowski ks. Duval.

Po trzech latach przeniósł się do wieczności ks. Duval i mianowano biskupem 
w Tarnowie opata tynieckiego ks. Janowskiego. O dotację biskupstwa nie było kło-
potu, bo zostawiono mu dochód z dóbr opackich, które zresztą zebrano na rzecz 
funduszu religijnego. Dochód ten wynosił rocznie 4500 fl. Skoro jednak biskup 
Janowski umarł po piętnastu latach (1801), wtedy sprzedane zostały opackie dobra, 
a mianowicie klucz tuchowski sprzedano hr. Luttun za 63 587 fl. 21 kr., a dobra 
Umieszcz sprzedano na publicznej licytacji Aleksandrowi Gorajskiemu za 62 500 fl. 
Tak więc zyskał fundusz religijny 126 087 fl. 21 kr.18. Nawiasem jednak jeszcze dodać 
trzeba, że do sumy tej niewliczone są pieniądze otrzymane ze sprzedaży sołectwa 
Załuskowska, o którym wyżej była mowa. Sprzedaż ta przyniosła 15 185 fl.19.

Pozbawiony wszystkich prawie dóbr, ograniczony na szczupły dochód, od którego 
płacił jeszcze podatku 725 fl. 37 kr., wiódł klasztor tyniecki kłopotliwy żywot, tak 
że długi jego urosły z czasem do 29 000 fl., a w podatkach zalegał. Mimo to pragnęli 
benedyktyni istnieć i Pana Boga chwalić. Nie przeczuwali jednak, że już w roku 1787 
wydany został na nich przez Józefa II wyrok śmierci. Galicyjskie gubernium otrzy-
mało bowiem cesarski dekret datowany z Wiednia 14 kwietnia 1787 roku, nakazu-

 17 Arch. Kons. Krak., Acta Ep., vol. 99, f. 656. Nazwiska wyświęconych księży i kleryków kazał do akt 
wpisać ksiądz Józef Olechowski.

 18 Arch. MWiO, Acta, nr 102, s. 242, ex junio 1795 i s. 9, ex maio 1807.

 19 Arch. MWiO, Acta, nr 102, s. 206, ex octobri 1807. Dekret a. d. Galiz. Guber., Wien, 30 October 1807. 
Ref. Hofr. Gruber. Z. 22.007–1820.
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jący zniesienie benedyktynów w Tyńcu i we filii ich, Tuchowie20. Dekret ten jednak 
nie został wykonany z tej przyczyny, że tam, gdzie chodziło o zniesienie opactwa, 
czekano zwykle na śmierć żyjącego opata. Tutaj zaś zachodziła właśnie ta okolicz-
ność, że opat Janowski żył jeszcze, chociaż był biskupem w Tarnowie. Ale właśnie 
dlatego sprzedano zaraz po jego śmierci dobra opackie.

Tymczasem benedyktyni udali się w roku 1794 do cesarza Franciszka I z prośbą 
o zwrot dóbr opackich i pozwolenie na wybór nowego opata. Prośba ta otrzymała 
tzw. sygnaturę i przesłana została przez cesarskie dyrektorium do galicyjskiego 
gubernium i wróciła ze Lwowa z tą opinią (1 maja 1795), że opactwu należy dać 
odmową odpowiedź. Najpierw dlatego, że dobra opackie służą za dotację biskupowi 
w Tarnowie, więc oddać ich nie można, bo fundusz religijny miałby znaczną stratę, 
a po wtóre dlatego, że biskup Janowski używa jeszcze tytułu opata, może więc być 
uważany za opata komendarza, podczas gdy przeor w Tyńcu może zarząd dosta-
tecznie wykonywać. W tej myśli przedłożyło też dyrektorium wniosek, a cesarz 
Franciszek dał na to własnoręczny podpis i odpowiedni dekret odszedł do Lwowa21.

Wszelako benedyktyni nie dali za wygraną i wnieśli drugą prośbę do cesarza, 
żeby im wolno było przyjmować nowicjuszów. Na to otrzymali przychylną odpo-
wiedź, a tym samym dekret kasacyjny Józefa II został de facto zniesiony. Formalnie 
jednak byli jeszcze skazani na zagładę, ale w roku 1802 otrzymali nadworny dekret 
dnia 24 kwietnia, który uznawał opactwo tynieckie jako trwałe (permanent). Stało 
się to wskutek tego, że cesarz Franciszek I kazał w roku 1799 wyznaczyć osobną 
komisję do uregulowania stosunków klasztornych w Galicji, które były niesłycha-
nie opłakane, tak że nawet przepisano komisji dekretem 4 marca 1799 roku, żeby 
klasztory zniewalała do przestrzegania swoich reguł zakonnych. Ta to komisja 
uczyniła wniosek, że opactwo tynieckie należy pozostawić i uznać za stałe (per-
manent). Skorzystali z tego benedyktyni i wnieśli ponowną prośbę do cesarza, żeby 
im pozwolił obrać opata, a równocześnie kazał zwrócić dobra opackie. Prośba ta 
otrzymała tak samo jak pierwsza cesarską „sygnaturę” i poszła do Lwowa.

W gubernium galicyjskim podzieliły się teraz zdania.
Referentem był radca gubernialny baron Binder, a ten wychodził z tego prze-

konania, że Tyńcowi należy dać pozwolenie na wybór opata, skoro obecnie nie 
żyje już Janowski, który był powodem odmownej odpowiedzi na pierwszą prośbę 

 20 Arch. MWiO, Orginal in Actis nr 47, Generalia, s. 285, ex aprili 1787. Dekret an das Galiz. Guber., 
14 April 1787. „Die Benediktiner in Tyniec und Tuchow sollen aufgehoben werden”. 

 21 Arch. MWiO, Acta, nr 102, s. 242, ex junio 1795. Dekret a. d. Galiz. Gubernium. Wien, 27 Juni 1795. 
Z. 841.
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w roku 1795, bo wówczas jeszcze można go było uważać za opata komendarza, 
chociaż był biskupem w Tarnowie, jeżeli zaś opactwo tynieckie uznane zostało 
przez cesarza jako stałe (dekretem nadwornym z roku 1802), a poprzednio wyda-
ny dekret z 4 marca 1799 nakazał klasztorom przestrzegać swoich reguł zakon-
nych, to i tynieckie opactwo powinno stosownie do swojej reguły posiadać opata. 
Na poparcie swego zdania przytaczał referent jeszcze i tę okoliczność, że opac-
two mogłoby oddać ważne usługi na polu szkolnictwa w Zachodniej Galicji, 
gdzie właśnie czekało rząd bardzo wiele zachodów. Skoro zaś opat potrzebny, 
to potrzebne też jest jego utrzymanie, a ponieważ rząd zabrał dobra klasztorne 
za Wisłą położone, przynoszące rocznie 18 000 fl., a nadto sprzedał dobra opac-
kie, przynoszące 4250 fl., to powinien fundusz religijny albo wyznaczyć okrągłą 
sumę 4000 fl. na utrzymanie opata, albo też dać jakie inne dobra, których dochód  
tyle by przynosił.

Przeciwko temu zdaniu referenta oświadczyła się cała rada gubernialna, opie-
rając się na tym przekonaniu, że zarząd opactwa może dostatecznie wykonywać 
przeor, więc opat niepotrzebny. Co się zaś tyczy potrzeb szkolnictwa, to uważała 
rada gubernialna, że im już dostatecznie zaradzono przez osobne zakłady, przeto 
Tyniec w tej mierze nie bardzo się wydawał potrzebnym.

Gubernator galicyjski Urmeny był właśnie wtedy zajęty urzędowym objazdem 
poza Lwowem, nie był więc na sesji obecny, a wróciwszy, dołączył do sprawozdania 
urzędowego swoją opinię i przychylił się w niej do wywodu radcy Bindera. Przede 
wszystkim zaś radził, żeby się rząd wstrzymał z odmowną odpowiedzią, dlatego 
że nowa regulacja szkół i nauk (Schul- u. Studien Regulirung) jeszcze nie była goto-
wa, a dopiero po tym można by mieć przekonanie, czy przywrócenie opata Tyńcowi, 
zresztą przepisane regułą, nie będzie potrzebne ze względu na szkolnictwo.

Kancelaria Nadworna, otrzymawszy to sprawozdanie ze Lwowa, zażądała opinii 
od Naczelnej Buchalterii Spraw Funduszowych (Staatshauptbuchhaltung in Stif-
tungssachen). Opinia wypadła dla Tyńca korzystnie, wyrażono bowiem nadzieję, 
że klasztor ten może oddać rzeczywiste usługi przy nowej regulacji szkół i nauk. 
Dlatego oświadczono się za tym, żeby rząd pozwolił na wybór opata i dał mu pro-
ponowaną przez referenta Bindera dotację.

Chodziło tylko jeszcze o dokładne zbadanie tej kwestii: czy by opactwo nie mogło 
się obyć bez tej dotacji, to jest, czy by nie mogło samo utrzymać opata. Zażądano 
więc ze Lwowa wyjaśnienia: czy by dochody klasztoru, podane na 9840 fl., nie dały 
się ściślej, to jest wyżej obliczyć, oraz zażądano doniesienia, ilu jest zakonników 
w Tyńcu. Przy tym polecono zapytać, czy by sami nie mogli utrzymać opata ze 
swoich obecnych dochodów.
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W odpowiedzi na to przesłało gubernium galicyjskie do Wiednia sprawozdanie 
naczelnika powiatu myślenickiego, który donosił, że zakonnicy nie mają już obecnie 
9830 fl., lecz tylko 9075 fl. 30 kr. rocznie, a nie ma nadziei, żeby dochody te podnieść 
się mogły. Nic też oszczędzić nie mogą wobec panującej drożyzny. Na pochwałę ich 
dodawał pan naczelnik (Kreishauptmann), że nabożeństwo odprawiają z nadzwy-
czajnym zbudowaniem, że utrzymują w klasztorze swoim kosztem szkołę główną 
normalną (Normalhauptschule), w której uczniowie robią bardzo dobre postępy, 
że pielęgnują przepisaną naukę niemieckiego języka, nawet muzyki (Tonkunst) 
i że wszelakie czynią starania, aby szerzyć pobożność. Mimo to wszystko wyraził 
pan naczelnik powiatu swoje przekonanie, że prośba zakonników o pozwolenie 
na wybór opata nie zasługuje na uwzględnienie z tej przyczyny, że z prośbą łączy 
się żądanie restytucji tego, co utracili, czyli że chcą utrzymanie opata dedukować 
z funduszu, który nie istnieje i który dopiero miałby powstać w drodze łaski.

Na dalsze pytania kancelarii odpowiedziano, że w Tyńcu znajduje się 30 zakonni-
ków, to jest 18 duchownych, 11 kleryków i 1 laik. Na zapytanie drugie dali zakonnicy 
odpowiedź, że klasztor nie jest zdolny z obecnych swoich dochodów utrzymać opata.

Po załatwieniu tej długiej korespondencji przedłożyła Nadworna Połączona 
Kancelaria opinię opracowaną przez radcę dworu, ks. Dankesreithera, a podpi-
saną przez najwyższego kanclerza, hrabiego Ugarte (dnia 20 października 1804): 
że opat powinien być w Tyńcu obrany. Ponieważ opactwo to w samych początkach 
chrześcijaństwa w Polsce założone, zażywało zawsze osobliwszej czci u ludności 
polskiej, a obecnie (1802) uznane zostało za stałe, przeto porządek i dobro publicz-
ne wymaga tego, żeby miało opata stosownie do ustaw benedyktyńskich, czego 
też opactwa w krajach austriackich przestrzegają. Taki opat dożywotni potrzebny 
jest dla stałego zarządu, dla wykształcenia kleryków i dla szkół przez klasztor  
utrzymywanych.

Tak dalece zgodna jest kancelaria z opiniami przychylnymi, ale co się tyczy 
dotacji opata, to wprawdzie uznaje, że dochody konwentu nie starczą na jego 
utrzymanie, ale sądzi, że na to wystarczy 2000 fl. Prawda, że pierwej opat miał 
więcej, ale przecie i on nie mógł dowolnie rozporządzać tym, co mu zbywało, tyl-
ko powinien był to obracać na dobro klasztoru. Proponuje przeto kancelaria, żeby 
wyszukano jakie dobra, które by przynosiły wedle taksy lustracyjnej 2000 fl., żeby 
je połączono z dobrami klasztornymi, żeby opat miał utrzymanie ze wspólnych 
dochodów i żeby wreszcie klasztor był zobowiązany kształcić swoich kleryków 
do piastowania publicznych urzędów nauczycielskich. Ponieważ zaś fundusz re-
ligijny zyskał na opactwie 13 250 fl. rocznych dochodów, więc można zrobić dla 
niego to ustępstwo.
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Na marginesie tego przedłożenia dopisano: „Pozwala się na wybór opata i trzeba 
oddać opactwu dobra zabrane na rzecz biskupstwa tarnowskiego, jeśli jeszcze nie 
są sprzedane, w przeciwnym razie należy mu zwrócić to, co wartość ich wynosiła. 
Podpisano: Franciszek r. wł.”22.

Ten dopisek własnoręczny cesarza wyrażał jasno wolę monarchy, ale zawie-
rał twardy orzech dla jego doradców, którzy też z wykonaniem się nie spieszyli. 
Mówiliśmy już, że dobra opackie zostały zaraz po śmierci biskupa Janowskiego 
(† 1801) sprzedane, należałoby więc teraz, stosownie do rozkazu cesarza, zwró-
cić Tyńcowi sumę uzyskaną ze sprzedaży, to jest 126 087 fl., ale takie odda-
wanie tego, co już było zabrane, nie było we zwyczaju. Widocznie więc cho-
dziło o zwłokę i zyskanie czasu. Dlatego najpierw zażądano opinii gubernatora  
we Lwowie.

Gubernator proponował w odpowiedzi, że lepiej by było opactwu nie zwracać 
pieniędzy, tylko oddać jakie mniejsze dobra, co dałoby się łatwo uskutecznić, dlatego 
że gubernium kilka takich dóbr ma właśnie na sprzedaż. Pan gubernator Urmeny 
rozumiał dobrze, że to będzie ciężka ujma dla funduszu religijnego, ale proponował, 
żeby powetować ją w ten sposób, że na opactwo się nałoży obowiązek utrzymywa-
nia bezpłatnie szkoły i nauczycieli albo jaki inny ciężar, który będzie stanowił ulgę 
dla religijnego funduszu.

Najwyższa buchalteria wyraziła opinię, że należy oddać sumę ze sprzedaży 
zyskaną, tylko ją nieco zmniejszyła, bo po ścisłym obliczeniu dochodów oceniła 
kapitał na 124 780 fl.

Ks. hofrat Dankesreither oceniwszy jedną i drugą radę, wyraził jednak wręcz 
przeciwną opinię, a mianowicie uznał, że zwrócenie Tyńcowi kapitału jest zupełnie 
zbyteczne i niepotrzebne, „ponieważ to jest zupełnie rzecz obojętna, czy obligacje 
znajdują się przechowane w opactwie czy też we funduszu religijnym” („weil es eine 
ganz gleichgiltige Sache ist, ob die diesfälligen Obligationon bei dem Stifte, oder 
dem Religionsfonde aufbewahrt bleiben”). Wystarczy więc, jeśli opactwo będzie 
pobierało corocznie procenta od tej sumy.

Również oświadczył się ks. Dankesreither przeciwko oddaniu Tyńcowi jakich 
posiadłości ziemskich, a to dlatego, że wybór dóbr byłby połączony z wielu trud-
nościami, a przy tym trzeba by je wystawić na publiczną licytację. Ponieważ zaś 
obecnie wszelkie realności mają nadzwyczajną wartość, więc opactwo zrobiłoby 
zły interes i bodaj czy by kapitał przyniósł potrzebny procent. Najlepiej by więc 

 22 Arch. MWiO, Acta, nr 102, Benediktiner in Tyniec, s. 35, ex decembri 1804. Allerunterthänigster 
Vortrag der vereinigten Hofkanzlei, Wien, 20 October 1804.
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było wypłacać Tyńcowi co rok 5 proc. od sumy zyskanej ze sprzedaży dóbr opac-
kich, który wedle „zrektyfikowanego” obliczenia – wynosi nie 6304 fl. 22 kr.,  
tylko 6214 fl.

Ta opinia ks. radcy Dankesreithera, wypracowana już 27 września 1805 roku, 
odleżała się jeszcze dwa lata, bo dopiero 2 marca 1807 roku zażądano od galicyjskie-
go gubernium wyjaśnienia, dlaczego obliczenia dochodów buchalterii gubernialnej 
z wiedeńską się nie zgadzają? Wreszcie kancelaria wystosowała referat 28 sierpnia 
1807 roku23, wszelako do wykonania rozkazu cesarskiego nie przyszło. Tyniec nic 
nie dostał i benedyktyni opata nie wybrali.

W czasie tego długiego, prawie pięcioletniego czekania na odpowiedź dowie-
dzieli się zakonnicy w Tyńcu, że ma być sprzedane wyżej już wspomniane sołec-
two Załuskowska we wsi Siedliska, wnieśli więc do cesarza prośbę, żeby sprzedaż 
została wstrzymana, ponieważ tu chodzi o własność opactwa zatwierdzoną doku-
mentem z roku 1446 wystawionym przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Prośba 
ta otrzymała znowu najwyższą sygnaturę i liczbę 19.386, musiała więc przejść 
zwykłe instancje.

Gubernium galicyjskie odpowiedziało na odnośne zapytanie z Wiednia, że so-
łectwo to już zostało sprzedane (za 15 185 fl.) na rzecz funduszu fundacyjnego 
(Stiftungsfond), a to dlatego, że tworzyło dotację beneficjum pojedynczego (sim-
plex) przy kościele Najświętszej Panny Maryi w Tuchowie. Na tę sprzedaż zgodzi-
ła się najwyższa prokuratoria (Kammerprokuratur), a cesarz sam zezwolił na nią 
25 kwietnia roku bierzącego (1807). Dochód ze sprzedaży tego sołectwa służy też 
na utrzymanie kościoła Najświętszej Panny Maryi w Tuchowie, więc opactwo ty-
nieckie nie ma do niego żadnego prawa. Skoro zaś kościół ten zostanie zniesiony, 
wtedy suma zyskana za sprzedaż sołectwa wzięta będzie do funduszu religijnego, 
a opactwo nie będzie też miało żadnego prawa do remonstrowania.

Ta odpowiedź nie była całkiem jasna, dlatego że gubernium zapomniało o jednej 
rzeczy wspomnieć, a mianowicie, że przy tymże kościele w Tuchowie mieli benedyk-
tyni tynieccy swoją ekspozyturę, a więc byli właścicielami jej dotacji, którą właśnie 
sołectwo w mowie będące stanowiło. Poszło więc do Lwowa z kancelarii cesarskiej 
żądanie ponownego wyjaśnienia: czy kościół w Tuchowie, przy którym benedyktyni 
mają ekspozyturę, jeszcze istnieje i czy otrzymuje procenta ze sprzedaży sołectwa? 
Jeśli kościół ten został już zniesiony, w takim razie należy opactwo odpalić z pre-
tensją, ale trzeba dbać o to, żeby obligi mszalne były wypełnione. Gubernium dało 
odpowiedź, że kościół ten istnieje, dlatego że w nim się znajduje obraz Matki Boskiej 

 23 Arch. MWiO, Acta, nr 102, Benediktiner in Tyniec, s. 9, ex maio 1807. Z. 1357. 
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cudami słynący. Na mocy tych dochodzeń przedłożyła Nadworna Kancelaria opinię 
1 października 1807 roku tej treści: Skoro sołectwo sprzedane, więc opactwo nie 
ma już do niego żadnego prawa.

Prawda, że przy podziale dóbr w roku 1742 na opackie i klasztorne zatrzymał 
to sołectwo klasztor, ale i to prawda, że kiedy w roku 1757 po raz drugi przedsiębra-
no podział, oddano sołectwo opatowi. Wszelako wynika z dokumentów, że jeszcze 
pierwej, to jest w roku 1707, zostały sołectwa we wsi Siedliska, do których należy 
także „Załuskowska”, przeznaczone przez opata i klasztor, za pozwoleniem papie-
skim, na dotację kościoła Matki Boskiej w Tuchowie, przy czym postanowiono, 
że liczba księży zakonnych przy tymże kościele będzie powiększona, że ma być 
z tego dochodu utrzymywana muzyka, sprzęty i budynki kościelne oraz kaznodzieja 
i że co tydzień ma się odprawiać mszę św. za opata. Zarząd tej fundacji powierzono 
kapitule w Tyńcu.

Obecnie więc opactwo tynieckie jako takie nie ma prawa do sołectwa, bo w ak-
cie fundacyjnym nie zastrzegło sobie prawa do odebrania sołectwa, w razie gdyby 
kościół w Tuchowie został zniesiony. Natomiast gubernium miało prawo uważać 
tę dotację za kapitał należący do beneficjum pojedynczego (simplex) i miało prawo 
sołectwo to sprzedać, tylko dotacji brać nie można, bo z nią połączona jest fundacja 
mszalna. „Zdaje się, że w Galicji spieszono się z zabieraniem fundacji mszalnych 
i innych kapitałów, które nie miały wyraźnego przeznaczenia na duszpasterstwo, jak 
się to działo w innych prowincjach, w których jednak już wielu kościołom zwrócone 
zostały dochody w taki sposób zabrane”24. Należy więc ekspozyturze w Tuchowie 
wypłacać 5 proc. od kapitału zyskanego ze sprzedaży sołectwa, i to licząc od 1 listo-
pada, żeby się fundacyjna msza święta co tydzień odbywała, a przełożony kościoła 
powinien zdawać rachunki opatowi w Tyńcu, który winien je odsyłać do kasy gu-
bernialnej celem sprawdzenia (Adjustirung).

Propozycję kancelarii przyjął i podpisał w imieniu cesarza arcyksiążę Rajner 
i odnośny dekret odszedł do lwowskiego gubernium 30 października 1807 roku.

Benedyktyni więc nie tylko czekali daremnie na spełnienie swej prośby, chociaż 
cesarz do niej się przychylił, i nie tylko opata nie wybrali, ale jeszcze nową ponieśli 
stratę. Tymczasem zaszły niespodziewane okoliczności, które ich położenie całkiem 
zmieniły.

 24 Arch. MWiO, Acta, nr 102, s. 206, ex octobri 1807. Vortrag der ver. Hofkanzley, 1 Octobr. 1807. Ref. Hofr. 
Aug. Gruber: „In Galizien scheint man mit eben der Schnelligkeit in Einziehung der Messenstiftungen und 
anderer nicht ausdrücklich für die Seelsorge bestimmten Kapitalien vorgegangen zu sein, als auch in an-
deren Provinzen geschehen ist, in denen aber bereits mehreren Kirchen die ihnen auf diese Art entzogenen 
Genüsse zurückgestellt worden sind”.
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II

Wojny napoleońskie rozbiły w pokoju lunewilskim imperium rzymskie po tysiącu 
latach istnienia, a tzw. Reichsdeputationsabschluss 25 lutego 1803 roku „sekularyzo-
wał” księstwa duchownych elektorów, kilkanaście biskupstw i wielką liczbą opactw, 
które miały tzw. Reichsunmittelbarkeit. Chciano w ten sposób „ulżyć finansom” 
książąt niemieckich, wyczerpanym przez wojny. Do opactw wtedy skasowanych 
należało też opactwo benedyktynów we Wiblingen w Szwabii, w pobliżu miasta 
Ulm. Niektórzy z zakonników tej kongregacji przyjmowali miejsca profesorów 
w Salzburgu przy seminarium duchownym i przy gimnazjum w Ehingen. Groziło 
więc kongregacji rozwiązanie, gdy opat Ulryk Keck wysłał w lipcu 1805 roku dwóch 
członków kongregacji do cesarza Franciszka I z prośbą, czy by nie raczył wyznaczyć 
jakiego pustego klasztoru na pomieszczenie jego kongregacji. Prośba ta przychodziła 
w sam czas i trafiła na gorliwego poplecznika w ks. radcy Dankesreitherze, który 
zaproponował, żeby niemiecką tę kongregację przenieść do Krakowa i jej członkami 
obsadzić katedry teologiczne w uniwersytecie krakowskim.

Pomysł był śmiały, ale niełatwy do wykonania, dlatego wysłano ks. Dankesreithera 
wraz z obydwoma delegatami benedyktynów, ojcem Bernardem Ganther i ojcem 
Wiktorem Locher, aby się na miejscu rozpatrzył, przy czym zalecono, ile możno-
ści, pośpiech, tak aby nowe kursa teologiczne już z jesienią mogli benedyktyni 
w Krakowie rozpocząć. Trzeba przyznać, że ksiądz radca wywiązał się zadania 
świetnie, bo nie tylko kursa urządził, ale przeprowadził jeszcze drugą rzecz, nie 
mniej trudną, bo umieścił kongregację niemieckich benedyktynów w Tyńcu. Obaj 
delegowani z Wiblingen przekonali się bowiem, że w Krakowie nie znajdą na-
leżytego pomieszczenia i zwrócili oczy na Tyniec. Jakoż wskutek sprawozdania 
Dankesreithera z 20 października 1806 roku (l. 18906–3158) wydany został rozkaz 
cesarski 17 września tego roku (l. 17, VII-1843), nakazujący przeniesienie kongregacji 
z Wiblingen do Tyńca, a polecenie to przeprowadził Dankesreither bardzo zręcznie. 

Obie te sprawy omówimy kolejno.
Uniwersytet krakowski otrzymał nową „regulację” rozkazem cesarskim 8 sierpnia 

1805 roku (l. 14485–2330). Regulacja ta znosiła uniwersytet we Lwowie i zostawiała 
tamże tylko liceum. Gubernator Józef von und zu Urmeny wydał drukowane ogło-
szenie po niemiecku i po polsku pt. O złączeniu wszechnicy lwowskiej z krakowską, 
o wprowadzeniu liceum we Lwowie i o urządzeniu owych. Ogłoszenie to dzieli się 
też na trzy części, a z tych pierwsza jest: Dla wszechnicy krakowskiej. „Od 3 listo-
pada roku bieżącego jako dnia, od którego złączona wszechnica początek swój ma, 
następujące nauki dawane będą”. Z kolei następują pojedyncze wydziały, na końcu 
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teologiczny. „W oddziale teologicznym. Przez sześciu profesorów porządkowych. 
1. Historia kościelna, 2. Języki orientalne, tj. hebrajski, chaldejski, syryjski, arab-
ski; nauka starożytności hebrajskich i ksiąg Starego Testamentu, 3. Język grecki, 
nauka o księgach Nowego Testamentu i hermeneutyce, 4. Dogmatyka, 5. Teologia 
pastoralna i katechetyka, 6. Teologia moralna”25.

Katedry teologiczne w Krakowie nie były jednak od razu obsadzone, tak samo 
jak i na innych wydziałach.

Ostatni profesorowie teologiczni Polacy byli tutaj: księża Bonifacy Garycki, pro-
boszcz Świętej Anny; Kolendowicz, proboszcz Świętego Floriana, Bogdanowicz 
i Markiewicz, który był zarazem wicedyrektorem wydziału. Słuchacze przychodzili 
z trzech seminariów w Krakowie będących, które w roku 1802 złączone zostały 
w jedną całość.

Pierwszy Niemiec, który w Krakowie został w roku 1802 mianowany profesorem 
teologii pastoralnej, był ks. Andrzej Zeisl, pochodzący ze Śląska.

Ks. Zeisl był proboszczem w Inwałdzie (w Zachodniej Galicji) i wnosząc podanie 
o katedrę pastoralnej do gubernatora Zachodniej Galicji, popierał ją tym, że przez 
osiem lat pracował jako katecheta przy szkołach normalnych i że ma jak najlepsze 
świadectwa, nie tylko od władzy szkolnej, ale i od naczelników powiatów w Tarnowie 
i Stanisławowie. Następnie był osiem lat plebanem w Inwałdzie, miał więc sposobność 
nabrania praktyki pasterskiej, a dostawił pochlebne świadectwa dziekana i biskupa. 
Przy tym posiadał znajomość języka krajowego (polskiego), potrzebnego dla tejże 
katedry; złożył konkurs w liceum w Ołomuńcu. Brakło mu tylko rygorosum, ale go-
tów był je złożyć w jakim uniwersytecie austriackim. Przy tym oświadczał gotowość 
objęcia tej katedry jako suplent, byle miał zapewnioną pensję przyzwoitą, zarazem 
dodając, że zamierza wykładać swój przedmiot nie po trzy godziny tygodniowo, 
wedle dotychczasowego zwyczaju w Krakowie, lecz że będzie wykładał po dwie 
godziny codziennie, jak to jest we zwyczaju po innych uniwersytetach austriackich.

Gubernator Zachodniej Galicji hr. Trautmansdorf dał odpowiedź ks. Zeislowi, 
że pensje profesorów teologii w uniwersytecie krakowskim wynoszą tylko 500–
600, a najwięcej 700 fl. rocznie, żądał przeto oświadczenia, czy na takiej pensji 
poprzestanie? Na to odpowiedział ks. Zeisl, że przecie cesarz przyznał profesorom 
humanistycznym pensję 500 fl. oraz 100 fl. dodatku na mieszkanie, więc zapewne 
profesorowi teologii wyznaczy więcej.

Prawda, że profesorowie substytuowani pobierali tylko po 500 fl. rocznie, ale 
wykładali też tylko po trzy godziny tygodniowo, on zaś zamierza wykładać trzy 

 25 Arch. MWiO, Universität Krakau 1799–1809. Fasc. 5. Theol. II, s. 61, ex Februario 1816. Z. 990–170.
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razy tyle godzin. Ponieważ zaś ordynariusze uniwersyteccy pobierają 1500 fl. 
rocznie, więc przez wzgląd na to, że jako proboszcz obecnie ma większy dochód, 
a w Krakowie wobec wielkiej drożyzny z tak małej pensji nie mógłby wyżyć, prosił, 
aby mu wyznaczono rocznej pensji 1000 fl., licząc już w to dodatek na mieszkanie.

Ta prośba znalazła przychylne poparcie w gubernium zachodniogalicyjskim, 
zwłaszcza dlatego że ks. Zeisl dał się był poznać rządowi przez operat O uregulo-
waniu seminarium diecezjalnego i generalnego, który przesłany został cesarzowi. 
Również używany był ks. Zeisl jako komisarz rządowy przy regulowaniu seminariów 
w Zachodniej Galicji i okazał przy tej sprawie „chwalebną gorliwość i zdolność”. 
Ponieważ zaś odebrał wychowanie w seminariach niemieckich, więc przypuszczano 
z góry, że „posiada należyte zrozumienie potrzeb nauczania alumnów duchownych”. 
„Tutaj bowiem w kraju chodzi głównie o to, żeby do urzędów nauczycielskich byli 
przypuszczani ludzie znani z przywiązania do państwa, co właśnie u profesora 
teologii pastoralnej najwięcej wchodzi w rachubę, dlatego że tutejszy kler wcale 
jeszcze nie zdradza takich patriotycznych uczuć, jakich by się po nim miało prawo 
spodziewać”26. Nie można więc zrobić szczęśliwszego wyboru na profesora pasto-
ralnej, zwłaszcza że dekret cesarski z 26 listopada 1801 (l. 3053–1262) zlecał, „żeby 
gubernium zwracało główną, ścisłą i nieprzerwaną baczność na moralne wykształ-
cenie duchownych alumnów”. Z tych powodów proponował hr. Trautmansdorf, żeby 
ks. Zeislowi ze względu na to, że fundusz naukowy krakowski jest bardzo bogaty, 
a w Krakowie panuje drożyzna, przyznać 800 fl. pensji, a 200 fl. dodatku na miesz-
kanie. Mimo to wszystko gubernium Wschodniej Galicji we Lwowie było innego 
zdania i tak wysokiej pensji nie przyznało ks. Zeislowi.

Radca gubernialny hofrat Reichmann znalazł też inną drogę wyjścia, żeby był 
i wilk syty, i koza cała, a w myśl jego propozycji wyszedł dekret ze Lwowa do gu-
bernatora Zachodniej Galicji dnia 22 kwietnia 1802 roku Powiedziano tam, że pro-
fesorowie teologii we Lwowie mają także tylko po 500 fl. rocznej pensji, a jakkol-
wiek być może, że Najjaśniejszy Pan przeznaczy profesorom teologii w Krakowie 
wyższe pensje, to jednak od 500 do 1000 jest zbyt wielki skok. Ks. Zeisla trzeba 
wprawdzie mianować profesorem, dlatego że sprawa połączenia (Zusammenziehung) 
i naprawy seminariów krakowskich już się rozpoczęła, a niektórzy z alumnów już 
w tym roku rozpoczną ostatni kurs teologii, wszelako jest na to inny sposób wyj-
ścia, to jest zostawić ks. Zeislowi probostwo w Inwałdzie, gubernium postara mu 

 26 Arch. MWiO., Konwolut II, jedyny bez sygnatury, reszta widocznie „wyskartowana”. Krakau 12, III, 
1802: „Als der hierländige Klerus noch keinerdings jene patriotische Gesinnung äussert, die man von dem-
selben zu erwarten berechtig wäre”. 
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się o wikariusza, w czasie wakacji może sam do Inwałdu dojeżdżać, a po roku może 
otrzymać remunerację.

W takim stanie zastał ks. Dankesreither Wydział Teologiczny w Krakowie, 
a pierwszą rzeczą jego było dać dymisję polskim profesorom. Ks. Zeisla oddalić 
nie myślał, dlatego że żaden z benedyktynów z Wiblingen katedry tej objąć nie 
mógł, bo po polsku mówić nie umieli. Wszelako z obsadzeniem innych katedr była 
także jeszcze ta trudność, że benedyktyni niektórzy już byli objęli urzędy w innych 
miejscach i od razu uwolnić się nie mogli od nich. Wszystkiemu jednak zaradził 
ksiądz radca i najpierw urządził mieszkanie dla ośmiu benedyktynów w Collegium 
Minus. Trzech z nich, to jest: ojca Wiktora Lochera mianował dla uczniów filozo-
fii profesorem tzw. Religions-Wissenschaft, ojca Kolumbana Deigelego mianował 
katechetą w gimnazjum, a ojca Henryka Enderlego profesorem gramatyki. W dniu 
9 listopada odprawił w kościele uniwersyteckim wotywę o Duchu Świętym (das hl. 
Geistamt), zgromadziwszy senat akademicki i wszystkich profesorów, powiedział 
łacińską mowę i przedstawił trzech nowych profesorów.

Ponieważ zaś przybycia reszty benedyktynów nie mógł się w Krakowie doczekać, 
więc wygotował tylko dla nich nominacje i polecił prowizorycznemu dyrektorowi 
i rzeczywistemu dziekanowi Wydziału Teologicznego, ks. Markiewiczowi, żeby ich 
w urząd wprowadził. Stało się to 25 listopada. Objęli wtedy wykłady: ojciec Grzegorz 
Ziegler dogmatyki i historii kościelnej; ojciec Ulryk Meisterle teologii moralnej, 
a brat Marcin Altegger jako tymczasowy asystent objął wykłady studium biblijnego 
Starego i Nowego Testamentu. Wyręczył go następnie ojciec Roman Hängerle, skoro 
się zwolnił z urzędu profesora studium biblijnego w Salzburgu.

Umieściwszy benedyktynów w Collegium Minus, urządziwszy im refektarz i za-
opatrzywszy ich we wszelkie potrzeby, chciał jeszcze dla reszty obmyślić pomiesz-
kanie. Potrzeba go mianowicie było dla opata, który miał jako dyrektor wydziału 
częściej przebywać w Krakowie; nadto dla sześciu profesorów teologii, sześciu 
profesorów gimnazjalnych, dla prefekta i katechety w klasach filozofii, nie mówiąc 
nic jeszcze o przyszłych profesorach filozofii i prefektach konwiktu, który miał 
być założony, i Akademii Terezjańskiej, która ze Lwowa miała być przeniesiona 
do Krakowa. Jednym słowem, trzeba było umieścić piętnastu zakonników. Doskonale 
nadawały się do tego dwa obszerne pomieszkania w Collegium Jagiellonicum, 
zajmowane przez emerytowanych profesorów: ks. Kolendowicza i Bogdanowicza. 
Ks. Dankesreither kilkakrotnie też kołatał do ich drzwi, żeby im wytłumaczyć, jak 
koniecznie im wypada mieszkań swoich ustąpić benedyktynom, ale zawsze zastawał 
ich drzwi zamknięte i zawsze mu oświadczano, że mieszkańcy wyjechali. Można 
było ich wprawdzie po prostu wyrzucić, ale ksiądz hofrat nie chciał gwałtownie 
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sobie poczynać, żeby przez to jeszcze bardziej nie przymnażać niechęci okazywa-
nej przybyszom.

Łatwiej poszła rzecz z kościołem Świętej Anny. Oddać go benedyktynom na wła-
sność nie można było w drodze krótkiego rozporządzenia, bo na to nie byłby się 
zgodził proboszcz kolegiaty, emerytowany profesor, ks. Bonifacy Garycki, ale znalazł 
się powód do urządzenia osobnego nabożeństwa niemieckiego. Ks. Dankesreither 
otrzymał bowiem w Krakowie dwie prośby o urządzenie osobnej parafii niemieckiej, 
a przynajmniej nabożeństwa niemieckiego. Jedną wręczyła mu deputacja kupców, 
a drugą wiceburmistrz Gallmayer, i to imieniem magistratu i „całej gminy nie-
mieckokatolickiej”. Deputacja żaliła się, że niemieccy katolicy wcale nie miewają 
kazań od czasu, gdy gimnazjalny nauczyciel, ks. Frank, który z własnej chęci mie-
wał niemieckie kazanie u Świętej Barbary, wyjechał na probostwo. Z tego powo-
du polecił ks. Dankesreither benedyktynom, żeby co niedzielę i święto miewali 
w kościele Świętej Anny kazanie niemieckie, mszę świętą z wystawieniem (eine 
Segenmesse), z „niemiecką pieśnią normalną”, to jest przepisaną przez cesarza 
Józefa II. Nabożeństwo to zaczęło się z polecenia księdza hofrata odbywać w pierw-
szą niedzielą adwentową 1806 roku i wszystko byłoby bardzo dobrze i gładko poszło, 
gdyby nie to, że polskie duchowieństwo nie bardzo przychylnie na to niemieckie na-
bożeństwo patrzało. Większą jednak przeszkodę stanowiło to, że w kościele Świętej 
Anny jako parafialnym i kolegiackim odbywało się nie tylko nabożeństwo parafialne, 
ale przy tym jeszcze „najrozmaitsze w Krakowie, dotąd będące we zwyczaju, ale 
dla Niemców bardzo obce nabożeństwa” („mannigfaltigsten in Krakau noch allge-
mein üblichen, für Deutsche sehr fremden Andachten”), i nadto śpiewali w chórze 
świeccy śpiewacy. Z tego powodu zaczęli się benedyktyni użalać i ks. Dankesreither, 
chcąc nie chcąc, musiał się zwrócić do biskupa, z którym dotąd tylko ustnie się był 
porozumiał w sprawie tego nabożeństwa. Ordynariat wyznaczył też osobną godzinę 
dla niemieckiego nabożeństwa, ale i to nie poskutkowało, bo zwykle inne nabo-
żeństwa o tej samej godzinie trafiały się w kolegiacie i wynikały stąd ustawiczne 
kolizje. Gniewało to księdza hofrata i dlatego proponował Nadwornej Kancelarii, 
żeby kościół Świętej Anny zabrać i oddać benedyktynom jako beneficjum zakonne 
(regulare). Do tej operacji nastręczała się dobra okazja w tym, że proboszcz Świętej 
Anny, ks. Bonifacy Garycki, miał jeszcze dwa inne probostwa, to jest Zielonki 
pod Krakowem i Stary Korczyn w obwodzie kieleckim. Skoro więc ma aż trzy 
beneficja, to powinna by Nadworna Kancelaria wziąć tę sprawę pod bliższą rozwa-
gę – tak radził ksiądz hofrat.

Ks. Dankesreither miewał zawsze na usługi generalnego wikariusza w Krakowie, 
ks. Zglenickiego, i bardzo go też chwali, że mu zawsze dostarczał wszelkich po-
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trzebnych wyjaśnień. Dowiedział się więc, że parafia Świętej Anny ma 300 dusz, 
że probostwo przynosi wedle fasji z roku 1802 rocznie 314 fl. 20 kr., i że kolegiata ta 
nie zostanie skasowana przy „regulacji”, która właśnie wtedy była w toku. Nawiasem 
mówiąc: skutkiem tej „regulacji” skasowano trzy kolegiaty, a zamknięto szesna-
ście kościołów w Krakowie. Bardzo by więc pięknie było, gdyby ta parafia oddana 
została benedyktynom. Prawda, że parafianie byli Polacy, a benedyktyni Niemcy 
po polsku nie umieli, ale i na to miał ksiądz hofrat radę, bo proponował, że można 
by którego polskiego zakonnika z Tyńca przybrać do pomocy niemieckim benedyk-
tynom. Oprócz tego miał jeszcze Dankesreither polecenie obmyśleć w Krakowie 
jaki budynek, gdzie by mógł być pomieszczony konwikt dla 100–150 chłopców oraz 
Akademia Terezjańska, która istniała dawniej we Lwowie, a teraz miała być prze-
niesiona do Krakowa. Spełniając to polecenie, radził umieścić konwikt w budynku 
Bursa Mieszkiewicziana, który dałby się łatwo połączyć z przyszłym budynkiem 
uniwersyteckim, tj. Collegium Phisicum. Przy tej sposobności dowiadujemy się ze 
sprawozdania ks. Dankesreithera, że w Tyńcu istniał także konwikt dla chłopców 
opłacających utrzymanie. Byli to uczniowie klasztornej szkoły głównej normalnej. 
Oczywiście, konwikt był tyle wart, co i wszystko inne za polskiego gospodarstwa 
w opactwie, i ks. Dankesreither wyrażał przekonanie, że dopiero nowy opat urządzi 
go wedle przepisów (vorschriftsmässig).

Co się tyczy Teresianum, proponował ten zakład umieścić w pojezuickim kolegium 
przy Świętym Piotrze, gdzie podtenczas sąd (Justitzstellen) się mieścił. Dodajemy tu 
nawiasem, że Maria Teresa poleciła założenie tej akademii we Lwowie odręcznym 
pismem do hrabiego Wrbna 20 września 1774. Drugi z rzędu gubernator galicyjski 
hrabia Auersperg miał się wywiedzieć o jakich „dobrze usposobionych” rodzinach 
szlachty i magnatów, które by synów swoich chciały oddać na wykształcenie w tej-
że akademii. Jako fundusz na utrzymanie akademii przeznaczyła cesarzowa Maria 
Teresa 100 000 fl. rocznie, które z dochodów Galicji i Lodomerii do swojej dyspo-
zycji zatrzymała. Sumę tę stanowił fundusz pojezuicki27.

Trzeba przyznać ks. Dankesreitherowi, że misję, z którą był wysłany do Krakowa, 
spełnił dobrze i szybko, a przy tym i oszczędnie, bo dano mu zaliczki 2600 fl., 
a z tego oszczędził jeszcze 86 fl. 23 kr., na co otrzymał pokwitowanie z Ogólnej 
Kasy Kameralnej (Universal-Kameral-Zahlamt) 15 stycznia 1807 roku. Jednego 
tylko nie trzymał się polecenia, to jest nie sprowadzał żadnych potrzeb z Wiednia, 
Berna i Ołomuńca, tylko kupował i zamawiał wszystko w Krakowie, a to dlatego, 

 27 Rkps Ossol. 525, I, f. 264–265, cfr. 311–312.
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że obliczywszy dokładne koszta transportu z owych miast, przekonał się, że na 
miejscu taniej można było wszystko sprawić.

Każdemu musi podpaść, że ksiądz hofrat poczynał sobie w Krakowie zupełnie 
samowładnie. W sprawie nabożeństwa, które dla Niemców-katolików urządził w ko-
legiacie Świętej Anny, porozumiał się wprawdzie ustnie z biskupem krakowskim 
Andrzejem Gawrońskim, ale przy ustanawianiu katechetów zupełnie go pominął. 
Przesłał tylko biskupowi „notę”, w której go uwiadomił jako rzeczywistego ordy-
nariusza benedyktynów, którzy objęli katedry, i jako przyszłego ordynariusza opac-
twa w Tyńcu, że w czasie jego nieobecności „z powodu zupełnego braku zdolnych 
subiektów w Galicji” obsadził dwie katechetury dla filozoficznych i gimnazjalnych 
uczniów, dlatego że były nadzwyczaj koniecznie potrzebne – uczynił to zaś „w zu-
pełnym przekonaniu o jego pozwoleniu”28. Rzeczywiście też nie pomijał biskupa 
zupełnie i zasięgał jego opinii tam, gdzie koniecznie było potrzeba.

Właśnie w tym czasie został ks. Hoffmann, tyle głośny organizator szkolnic-
twa w Galicji, prałatem-scholastykiem przy katedrze w Krakowie, opuścił więc 
kościół archiprezbiterialny Najświętszej Maryi Panny, którego był proboszczem. 
Ks. Dankesreither wpadł na myśl, czy by nie można tego kościoła i parafii zamienić 
na beneficium regulare i oddać benedyktynom. Wszelako biskup był przerażony 
tym pomysłem i bardzo prosił księdza hofrata, żeby takiego wniosku nie stawiał 
w Wiedniu, dlatego że to jedyne dobre probostwo w Krakowie i jedno z najlep-
szych w diecezji, przeto zabranie go byłoby duchowieństwu bardzo przykre. Uznał 
to sam ks. Dankesreither, który nie chciał zrażać do reszty umysłów duchowieństwa 
do przybyszów z Wiblingen i dlatego zapytał biskupa, czy by się zgodził na skaso-
wanie kamedułów na Bielanach pod Krakowem? Biskup nie był tej myśli przeciwny. 
Sprawę tę omówimy nieco później, tutaj więc możemy ją pominąć.

Ksiądz hofrat miał polecenie w dekrecie nadwornym z 5 sierpnia 1806 roku, 
żeby w ogóle obmyślił jakie beneficja dla nowo przybywających benedyktynów, 
a skoro nie można było użyć archiprezbiterialnego kościoła Najświętszej Maryi 
Panny w Rynku, jedna zaś kolegiata Świętej Anny nie starczała, przeto zwrócił oczy 
na inne beneficja uniwersyteckie. Generalny wikariusz ks. Zglenicki, chętny jak 
zawsze, dostarczył mu też zaraz wykazu tychże beneficjów, z którego się pokazało, 
że wówczas było piętnaście beneficjów uniwersyteckich, to jest dwa w Krakowie, 

 28 Arch. MWiO, Acta, nr 102, s. 140, ex junio 1807. Bericht. Hofr. v. Dankesreither. Wien 26 Februar 1807 
„und eröffnete ihm die während seiner Abwesenheit, bey dem gänzlichen Mangel fähiger Subjekte aus 
Galizien – in voller Ueberzeugung von seiner Beystimmung – eingeleitete Bestellung der zwei höchst drin-
gen nothwendigen Katecheten für die philosophischen und Gymnasialschüler”.
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dwa na przedmieściach, osiem w obwodzie krakowskim, a trzy w obwodzie kielec-
kim29. Na trzynaście z tych beneficjów miał uniwersytet aktywne prawo patronatu, 
ale na wszystkie (15) miał jus passivum o tyle, że były przeznaczone włącznie dla 
członków akademickich (akademische Mitglieder), to jest dla doktorów albo profe-
sorów krakowskiego uniwersytetu lub gimnazjum.

Z tego powodu przedłożył ks. Dankesreither Najwyższej Kancelarii taki wniosek: 
ponieważ przy uniwersytecie w Krakowie będą uczyć sami benedyktyni, przeto 
właściwie należałoby im oddać wszystkie te beneficja. Wszelako może by nie wszy-
scy chcieli objąć probostwa, wystarczy więc zmienić tylko sześć z nich na beneficja 
zakonne, ale między tymi powinno być probostwo Świętej Anny, które by zaraz 
można obsadzić polskim benedyktynem w Tyńcu. Reszta mogłaby z czasem być ob-
sadzona benedyktynami, a rzeczą to będzie lwowskiego gubernium dochodzić, które 
by były do tego najstosowniejsze. Jeśliby się doliczyło do tych sześciu beneficjów 
uniwersyteckich jeszcze beneficja, które dotychczas zajmują benedyktyni, to jest: 
Tyniec, Tuchów, Brzostek, Warzyce i projektowane Bielany, to mogłoby dwunastu 
zakonników otrzymywać zajęcie poza klasztorem w nagrodę za oddane zasługi.

Kościół Świętej Anny należałoby zabrać z całym wewnętrznym urządzeniem, 
tak samo jak pięć innych kościołów parafialnych w beneficjach uniwersyteckich, 
z tym więc nie będzie miał fundusz religijny żadnych kłopotów, bo jeśliby gdzie 
czego miało braknąć z naczyń kościelnych, to najpierw dostarczą tego kościo-
ły, które w Krakowie zupełnie zostaną zniesione przy nowej regulacji probostw 
(Pfarregulirung), a po wtóre, będzie można wziąć ze skarbca w Tyńcu, który 
w roku 1785 został oszacowany na 16 854 fl. 29 kr., ale daleko więcej wart, bo nie 
oceniono wcale trzech szczerozłotych kielichów. Skarb ten starczy na pokrycie 
kosztów stemplowania (Punzirungskosten) i na opatrzenie innych kościołów30.

Każdy przyzna, że ksiądz hofrat umiał radzić, ale o zdanie biskupa przy tych 
radach wcale się już nie kłopotał. Tak samo ani słowem nie wspomina o tym, czy 

 29 Biskupstwo kieleckie zostało utworzone razem z biskupstwem tarnowskim przez konwencję wiedeńską 
1786. Część kieleckiego biskupstwa odzyskała stolica krakowska w roku 1817 bullą regulującą biskupstwa 
polskie Piusa VII Ex imposita nobis, utraciła zaś ją ponownie w roku 1851, tak że całe biskupstwo krakow-
skie ograniczone było (do roku 1879) na trzy dekanaty. 

 30 To stemplowanie naczyń kościelnych (Punzirung) nakazane zostało w następnym roku 1807. Wiedział 
więc już o tym ks. Dankesreither, będąc w Krakowie. Kapituła krakowska zapłaciła wtedy: „jak się okazuje 
z kwitów, dotąd znajdujących się w archiwum kapitulnym, to, co na zaspokojenie stempla zapłaciła w pie-
niądzach, i to, co rząd wziął ze skarbca w kosztownościach, ogólną sumę reńskich w dobrej monecie 10 357, 
czyli złp 41 428”. [Archiwum Kapituły Krakowskiej, Opis inwentaryczny skarbca kościoła katedralnego 
w dniu 31 grudnia 1831 sporządzony]. Zobaczymy później, że ze skarbca w Tyńcu wzięto na koszta stem-
plowania sreber wartości 1977 fl. m.c., licząc po 20 kr. od uncji srebra.
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biskup Gawroński zgadzał się na usunięcie dawnych profesorów teologii w uniwer-
sytecie krakowskim i czy przybysze z Wiblingen mieli od niego misję kanoniczną. 
Możemy nawet stanowczo twierdzić, że o to wcale biskupa nie pytał, bo tego właśnie 
roku został biskupowi krakowskiemu odebrany nawet cień wpływu na uniwersytet, 
a do tego przyłożył rękę właśnie ks. Dankesreither.

Kiedy w roku 1805 nastąpiła nowa regulacja uniwersytetu, o której wyżej była 
już mowa, wtedy zachodziła kwestia: jaki wpływ można by biskupowi krakow-
skiemu pozostawić na nauki w uniwersytecie, którego był za polskich czasów 
kanclerzem, protektorem i konserwatorem. Gubernium galicyjskie zażądało więc 
instrukcji w Wiedniu. W Nadwornej Kancelarii przyjęto zdanie ks. Dankesreithera, 
że biskup krakowski może mieć tylko tyle wpływu na uniwersytet, ile go ma arcy-
biskup wiedeński, bo dawniejszy jego wpływ, jaki wywierał za polskich czasów, 
nie da się pogodzić z nowym duchem szkolnictwa austriackiego i nową „regulacją” 
uniwersytetu.

Poszło tedy zapytanie do tzw. „konsystorza” uniwersytetu w Wiedniu (13 wrze-
śnia 1805 roku), a odpowiedź tegoż z dnia 26 października tego roku opiewała, 
że arcybiskup w Wiedniu ma, jako kanclerz, prawo być obecny na posiedzeniach 
konsystorza, gdzie zajmuje miejsce po każdorazowym rektorze; uczestniczyć przy 
promocjach doktorskich wszystkich wydziałów, za co pobiera od każdego kan-
dydata po dukacie. Nadto odbiera od kandydatów na doktorat teologii wyznanie 
wiary i celebruje uroczyste nabożeństwo przy rozpoczęciu i zakończeniu roku 
szkolnego. Ta odpowiedź konsystorza uniwersyteckiego w Wiedniu poszła do na-
miestnictwa Dolnych Rakuz i przesłana została przez namiestnika Chorinsky’ego 
do Nadwornej Kancelarii 9 stycznia 1806 roku. Wskutek tego poszedł do na-
miestnictwa we Lwowie dekret, którego referentem był znowu ks. Dankesreither 
(1 marca 1806 roku). Polecono uwiadomić biskupa krakowskiego oraz uniwersytet 
w Krakowie, że działalność kanclerza musi się ściśle trzymać granic przepisa-
nych dla arcybiskupa w Wiedniu i że biskup krakowski nie może się wdzierać 
w prawa dyrektorów studiów (Studiendirektor). Dekret ten został zakomuniko-
wany biskupowi Gawrońskiemu przez hrabiego Wurmstera (dnia 28 marca 1806, 
l. 10073–489), a biskup odpowiedział na to, że w takich warunkach widzi się 
zniewolonym zrezygnować z urzędu kanclerza, bo wedle tego, co mu przyznano, 
pozostawałyby mu tylko funkcje, które dawniej spełniał podkanclerzy miano-
wany przez biskupa. Takie zaś funkcje uważał za niezgodne ze swoimi licznymi  
zajęciami pasterskimi.

Kancelaria Nadworna przedłożyła wtedy wniosek opracowany znowu przez 
ks. Dankesreithera, podpisany przez hrabiego Ugarte dnia 30 marca 1806 roku, 
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że należy przyjąć rezygnację biskupa, a cesarz Franciszek zrobił na marginesie 
własnoręczny dopisek, że rezygnację przyjmuje. Dnia 14 czerwca tego roku od-
szedł dekret do galicyjskiego gubernium (l. 11564–2048), znowu opracowany przez 
ks. Dankesreithera jako referenta, w którym polecono uwiadomić biskupa krakow-
skiego, że cesarz raczył najłaskawiej przyjąć rezygnację31.

Skoro więc w miesiąc później pojechał ks. Dankesreither do Krakowa, umocowany 
do wszelkich czynności przez samego cesarza, to nic dziwnego, że ksiądz hofrat, 
stosownie do ówczesnych pojęć i wyobrażeń, zupełnie ignorował biskupa w spra-
wach Wydziału Teologicznego. Gorsza, że benedyktyni ze Szwabii sprowadzali 
się do obcej diecezji i obejmowali w niej katedry teologii, nie troszcząc się także 
wcale o ordynariusza! Nie świadczy to chwalebnie ani o ich duchu zakonnym, ani 
o szanowaniu przepisów katolickiego Kościoła.

Charakterystyczna jest przy tym ta okoliczność, że podczas gdy we Lwowie był 
dyrektorem studium teologicznego ówczesny arcybiskup armeński32, to w Krakowie 
zamianowano dyrektorem opata z Wiblingen, którego wcale w Krakowie nie było. 
Po dwóch latach otrzymało gubernium galicyjskie polecenie (9 marca 1808, l. 4772), 
żeby upatrzyło w Krakowie na dyrektora Wydziału Teologicznego w uniwersytecie 
jaką osobistość, która by posiadała gruntowną naukę, dobre zasady i inne potrzebne 
do tego urzędu przymioty.

Gubernium przypomniało sobie teraz jednak biskupa w Krakowie i udało się 
w tej sprawie do konsystorza z wezwaniem, żeby kandydatów zaproponował. Jakoż 
konsystorz biskupi w Krakowie przedstawił trzech kandydatów na dyrektorstwo, 
to jest: opata benedyktynów Ulryka Kecka, przeora benedyktynów i profesora do-
gmatyki Grzegorza Zieglera, a na trzecim miejscu ks. Waleriana Bogdanowicza, 
emerytowanego profesora teologii. Otrzymawszy tę propozycję konsystorza kra-
kowskiego, przesłało gubernium galicyjskie swoją opinię do Nadwornej Komisji 
Studiów w Wiedniu następującej treści. Pomiędzy kandydatami, proponowanymi 
przez konsystorz, należy się niewątpliwie pierwszeństwo opatowi Keckowi, który 
już reskryptem ministerialnym 5 sierpnia 1806 roku został przez Najjaśniejszego 
Pana mianowany dyrektorem. Ponieważ jednak opat został członkiem komisji egza-
minacyjnej, przeto pozostają tylko dwaj kandydaci. Bogdanowicza nie można żadną 
miarą polecić na urząd dyrektora, bo najpierw jest to już człowiek sędziwy, więc 
zbywałoby mu na potrzebnej energii, a przy tym nie miałby z pewnością ani ochoty, 

 31 Arch. MWiO, Krakau, fasc. II, s. 6, ex martio 1806. Z. 1246–231; s. 52, ex julio 1806. Z. 11 561–2048.

 32 Arch. MWiO, Krakau, fasc. I, 5, A–C, s. 61, ex februario 1806. Z. 999–170. Bericht des galiz. Guber. 
Septbr. 1805.
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ani dostatecznej dobrej woli do tego, żeby się trzymać metody naukowej obecnego 
czasu, planu nauk państwa austriackiego i zasad przeprowadzonych w nauce teologii. 
Pozostaje więc tylko trzeci kandydat Ziegler, ale ten wykłada dogmatykę, przeto 
musiałby opat wyznaczyć na przyszły rok innego zdolnego zakonnika, który by go 
w urzędzie nauczycielskim zastąpił.

Propozycja ta gubernialna wcale nie trafiła do gustu Nadwornej Komisji Naukowej 
w Wiedniu i dlatego przedłożyła cesarzowi całkiem odmienny wniosek. Uzasadniała 
go zaś tym, że urząd dyrektora studiów jest bardzo ważny, bo on wykonuje bezpo-
średni nadzór i kontrolę nad zdolnościami nauczycieli, zasadami wychowawczymi 
profesorów, nad prowadzeniem się i pilnością uczniów i w ogóle nad tym, czy studia 
teologiczne odbywają się wedle przepisów i instrukcji urzędowej. Dotychczas nie 
miała najwyższa władza naukowa w Wiedniu żadnej sposobności przekonania się, 
jakie są zasady i zdolności nauczycielskie profesorów teologii przy uniwersytecie 
krakowskim, a wszyscy oni objęli katedry wedle tego, jak ich opat proponował, 
gdyby więc teraz dyrektorstwo studium teologicznego miało być powierzone opa-
towi lub przeorowi Zieglerowi, wtedy wyglądałoby na to, jakby najwyższa władza 
naukowa wcale nie pragnęła mieć bliższych i pewniejszych wiadomości o profeso-
rach, ich zasadach i zdolnościach i że chciałaby pozostawić jeden z najważniejszych 
zakładów naukowych bez kontroli, którą przecież każda gałąź administracji musi 
za rzecz najważniejszą poczytywać.

Komisja byłaby już wolała proponować na dyrektora ks. Markiewicza, który był 
dotąd wicedyrektorem, ale ten przeniesiony został właśnie w tym czasie z profesu-
ry na probostwo. Ks. Bogdanowicz rzeczywiście zbyt stary, żeby mógł być brany 
w rachubę, przeto pozostaje wniosek następujący: mianować przeora benedyk-
tynów i profesora dogmatyki ojca Grzegorza Zieglera wicedyrektorem na prze-
ciąg jednego roku, a następnie powierzyć ten bardzo ważny urząd ks. Andrzejowi 
hr. Ankwiczowi. „Jest to młody Polak (Eingeborener) mający 30 lat, jedno z naj-
rzadszych zjawisk naszych dni, który się na wiedeńskim uniwersytecie wykształ-
cił we wszystkich naukach teologii z taką nadzwyczajną pilnością, odpowiednio 
do przyrodzonych darów, że w każdym fachu teologicznych nauk, nawet w językach 
biblijnych, mógłby każdego czasu być publicznym nauczycielem. Ten młodzian, 
którego urodzenie, majątek i moralny charakter wszędzie i wszystkim nakazuje 
poszanowanie, potrafi jako dyrektor studium teologicznego najwyższą władzę na-
ukową poinformować o stanie nauk i przyczynić się pod każdym względem do ich 
rozwoju”. Ta pochlebna o ks. Ankwiczu opinia i propozycja została też przyjęta 
i arcyksiążę Rajner położył na marginesie własnoręczny podpis: „w imieniu cesarza 
i na jego wyraźny rozkaz”. W tej myśli odszedł też dekret do galicyjskiego guber-
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nium, podpisany przez barona von der Mark, nadwornego kanclerza (Hofkanzler)  
i referenta v. Spondou33.

Sceptyczne nieco zapatrywanie to na profesorską działalność niemieckich bene-
dyktynów w Krakowie świadczy już o pewnym wytrzeźwieniu. Widocznie nie mu-
sieli spełnić zbyt wielkich nadziei, jakie w nich pokładał ks. Dankesreither. On sam 
później nieco ostygł w zapale. Wszelako ze swej strony uczynił dla nich wszystko, co 
mógł, a przyznać trzeba, że o podźwignięciu krakowskiego uniwersytetu ze swojego 
punktu widzenia myślał na serio. Dlatego też w bardzo obszernym sprawozdaniu 
swoim, które Kancelarii Nadwornej przedłożył 26 lutego 1807 roku, a które 128 stron 
pisma zawiera, powtarza kilkakrotnie, że w Krakowie koniecznie trzeba wybudować 
nowy gmach uniwersytecki. Jako stosowne dla tego gmachu miejsce proponował 
ogród przytykający bezpośrednio do Collegium Minus, który tymczasem radził od-
dać na użytek benedyktynom, a równocześnie obmyślić im jeszcze jaki inny ogród 
na przedmieściu, bo takowy bardzo by im się przydał. Proponował nadto, że byłoby 
wielkim dobrodziejstwem, gdyby zarząd kameralny Makowa dostarczył profesorom 
opału. Płacić mógłby za to drzewo fundusz państwowy (Fundationsfond), połączony 
z funduszem uniwersyteckim, zwłaszcza przez wzgląd na to, że dużo oszczędzi przez 
to, iż tylu profesorów będzie tak małym kosztem sprawować profesorskie urzędy.

Zobaczymy, że i koszta były w rzeczywistości większe, niż ksiądz hofrat przy-
puszczał.

III

Obsadzenie Wydziału Teologicznego w Krakowie benedyktynami sprowadzonymi 
z Wiblingen było właściwym celem misji ks. Dankesreithera, wszelako w trakcie 
tej czynności wyłoniła się jeszcze druga. Delegowani szwabskich benedyktynów 
nie mogli się w Krakowie doszukać stosownego klasztoru dla pomieszczenia całej 
kongregacji i zwrócili oczy na tynieckie opactwo. Świadczy to dobrze o ich guście, 
ale mniej dobrze o ich poczuciu tego: „co moje, a co twoje”. Ks. Dankesreither 
jeszcze mniej miał skrupułów na tym punkcie i już w sierpniu tego roku zrobił 
przedstawienie, wskutek którego wyszedł dekret cesarski 17 września 1806 roku, 
nakazujący przeniesienie kongregacji z Wiblingen do Tyńca. W dekrecie tym prze-
pisano, w myśl przedstawienia ks. Dankesreithera, że opat kongregacji nowej, ojciec 

 33 Arch. MWiO, Krakau, fasc. I, s. 166, ex octobri 1808. Z. 723–20. Studien-Hofkommission Alleruntert. 
Vortrag. Wien, 13 August 1808. Dekret a. d. galiz. Guber. 28 Octob. 1808. Z. 723–20. 
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Ulryk Keck, będzie opatem w Tyńcu, i on też sam zamianuje nowego przeora, przy 
czym dotychczasowy przeor będzie mógł otrzymać jakie wynagrodzenie za stratę 
godności. Nowy opat będzie miał też prawo zamianowania członków ekspozytury 
w Tuchowie. Cesarski ten dekret znosił więc prawo wyborów, które przysługiwało 
benedyktynom w Tyńcu na mocy konstytucji papieskich, ale zdawał się być potrzebny 
wobec tego, że kongregacja polska w Tyńcu była liczniejsza od nowo przybywającej 
i pewnie by ze swego prawa na korzyść przybyszów nie była się zrzekła.

Otrzymawszy ten dekret cesarski w Krakowie, dał ks. Dankesreither niezwłocz-
nie polecenie i potrzebną instrukcję naczelnikowi powiatu myślenickiego baronowi 
Lipowskiemu, żeby urządził w Tyńcu wszystko, co potrzeba do umieszczenia nowej 
kongregacji. W pierwszym rzędzie chodziło o to, żeby polska kongregacja sama 
dobrowolnie stamtąd ustąpiła, bo gwałtem usuwać jej nie chciano.

Baron Lipowski wiedział więc, skąd wiatr wieje, i udawszy się do Tyńca, oświad-
czył benedyktynom, że mają cesarskie pozwolenie na to, żeby się mogli wynieść 
z Tyńca i zrobić miejsce nowej kongregacji. Wolno im wprawdzie pozostać na miej-
scu, ale w takim razie będą musieli poddać się rządom nowego opata, który zapro-
wadzi nową karność i surowo jej będzie przestrzegał. To oświadczenie pana barona 
nie odniosło jednak pożądanego skutku, bo wbrew życzeniu i oczekiwaniu („gegen 
allen Wunsch und Erwartung”) oświadczyło po dojrzałym namyśle, do którego 
trzy tygodnie czasu zostawił, dziewiętnastu benedyktynów na piśmie, że z Tyńca 
się nie ruszą. Dwaj tylko podrzędni członkowie, to jest dwaj klerycy, Bartłomiej 
Ogurek, który był niespełna rozumu i dlatego do święceń nie mógł być przypusz-
czony, i drugi, Tomasz Wagner, który tak samo jak poprzedni pochodził z Węgier, 
oświadczyli, że się udadzą do ojczyzny swojej, mianowicie do opactwa Martinsberg 
(Fanum sti. Martini).

Trzeba więc było chwycić się innej drogi i szukać powodu, dla którego by moż-
na choćby kilku Polaków pozbyć się z Tyńca. Pan baron rozpoczął przeto długie 
(„langwierige”) śledztwo, żeby wykryć jakich winowajców i za karę ich przesiedlić. 
Na nieszczęście panowały pomiędzy benedyktynami tynieckimi jakieś osobiste wa-
śnie i jak niżej zobaczymy, sam przeor ówczesny dostarczył Lipowskiemu materiału 
do podejrzeń, tak że owo mozolne i długie śledztwo było tylko samochwalstwem. 
Widzieliśmy, że przed dwoma laty zdał o benedyktynach wszystkich w Tyńcu jak 
najpochlebniejsze świadectwo34, ale wtedy chodziło o co innego. Teraz doszedł 
pan naczelnik powiatu do przeciwnego przekonania, a mianowicie doniósł w swo-
im sprawozdaniu ks. Dankesreitherowi, że na dziewięciu ojców w opactwie tylko 

 34 Arch. MWiO, Fasc. Benedictiner in Tyniec, s. 35, ex decembri 1804.



48 Kasaty klasztorów w Galicji. Wybór prac

pięciu zasługuje na to, żeby mogli pozostać w Tyńcu, to jest dotychczasowy przeor 
Antoni Chmurzeński, sekretarz Felicjan Torgani, Tadeusz Lichocki, Jacek Kardel 
i proboszcz w Tyńcu Ignacy Domaniewicz.

Dwaj inni ojcowie, to jest podprzeorzy Odo Kontenowicz i Maurus Łącki, są 
wątpliwi. Pierwszy z nich jest niebezpieczny jako człowiek niespokojnego ducha 
i skłonny do tajemnych machinacji, więc należałoby go przesiedlić do Tuchowa, gdzie 
na ekspozyturze potrzebny jest jeszcze jeden kapłan. O jednej tylko rzeczy zapo-
mniał dodać pan Lipowski, to jest, że ten niebezpieczny kapłan miał wielkie zasługi 
i że w tej chwili miał już lat 72 wieku. Drugi, również niebezpieczny, bo skłonny 
do zaburzenia pokoju, był ojciec Maurus Łącki, przy tym oddany nałogowi pijań-
stwa. Ostatecznie jednak można by go zostawić w Tyńcu, ale trzeba by go wziąć 
pod ścisły dozór i odjąć sposobność do zalewania głowy.

Natomiast bezwzględnie („platterdings”) powinni być wydaleni z Tyńca: pro-
wizor klasztoru ojciec Izydor Karczewski i magister nowicjuszów ojciec Placyd 
Kamieński; pierwszy, dlatego że jest niesumienny w zarządzie, wywołuje niepokoje 
i spowodował publiczny skandal; drugi został mianowany magistrem nowicjuszów 
przez komisarza wysłanego z konsystorza w Tarnowie, ks. Juszczyńskiego, co tak 
miało oburzyć innych, że pięciu najzdolniejszych ojców („subiekta”) z klasztoru 
wystąpiło. Ten także wywołał publiczny skandal, bo był oskarżony „ex capite vio-
lentis stupri, illati maritatae ancillae”. Miało się to stać w Szamborku opodal Tyńca, 
i to w czasie wycieczki z nowicjuszami, tak że nie mogło się przed nimi ukryć. 
Skargę wręczono opatowi świętokrzyskiemu, kiedy ostatni raz wizytował opactwo 
tynieckie. Lipowski widział wprawdzie tylko ułamki („Bruchstücke”) tej skargi, ale 
przekonał się dostatecznie o prawdzie tego oskarżenia. Tak samo wręczono opatowi 
świętokrzyskiemu skargę na prowizora ojca Karczewskiego i pan naczelnik prze-
konał się, że „występek tego zakonnika jest bezprzykładny” – szkoda tylko, że go 
nie oznaczył bliżej w swoim sprawozdaniu. Co do pierwszego oskarżenia, nasuwa 
się wątpliwość sama przez się, bo pewnie by magister nowicjuszów nie zabierał ze 
sobą swoich wychowańców, gdyby się w takich zamiarach do Szamborka wybierał, 
a po wtóre, pan Lipowski niesłusznie powoływał się na piśmienny dokument i nie-
prawdę mówił, że widział jego „ułamki”, a to z tej przyczyny, że – jak zobaczymy – 
był ten dokument opieczętowany. Mimo to proponował przesiedlenie prowizora ojca 
Karczewskiego i dwóch kleryków, Teofila Zakrzewskiego i Pawła Majewskiego, 
do opactwa świętokrzyskiego, dlatego że opactwo to jest bogate, może więc bez ujmy 
i szkody pomieścić te trzy osoby („Individuen”). Natomiast magistra nowicjuszów 
ojca Kamieńskiego proponował posłać do opactwa w Sieciechowie. W ten sposób 
pozbywszy się czterech osób i dawszy pozwolenie dwom klerykom przeniesienia 
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się na Węgry, zatrzymałoby się jeszcze pięciu ojców i trzech kleryków exspectantes 
professionem oraz trzech nowicjuszów, czyli razem jedenaście osób.

Otrzymawszy takie sprawozdanie od naczelnika powiatu myślenickiego dnia 
16 października, przekonał się ks. Dankesreither, że sprawa umieszczenia szwabskich 
benedyktynów w Tyńcu nie pójdzie tak gładko, jak pierwotnie myślał i w swoim 
sprawozdaniu Kancelarię Nadworną zapewniał35. Nie tracił jednak nadziei, że zdoła 
upartych Polaków nakłonić do dobrowolnego ustąpienia. Pojechał przeto 20 paź-
dziernika tego roku do Tyńca, a nazajutrz, zwoławszy cały konwent, przemówił 
po łacinie. Najpierw przedstawił zgromadzonym, jakie to wielkie szczęście spotkało 
Tyniec, że przybędą nowi benedyktyni, zaprowadzą ład i karność, i pielęgnowanie 
nauk, które po innych opactwach kwitną na chwałę zakonu, a przez to i opactwo ty-
nieckie odzyska swoją dawną świetność. Z góry też przypuszcza, że kilku członków 
konwentu pragnie zostać w Tyńcu właśnie dlatego, żeby żyć w większej doskona-
łości, ale obawia się, że niektórzy oświadczyli się piśmiennie, iż w Tyńcu zostaną, 
może w tej nadziei, że stare nieporządki i luźność reguły nadal się utrzymają albo 
że nie będą potrzebowali poddać się surowej regule i karności. Dlatego będzie trzy 
dni bawił w Tyńcu, aby dać wszystkim czas do namysłu. Skoro bowiem piśmienne 
oświadczenia przesłane zostaną do Wiednia, wtedy klamka zapadła: teraz może 
jeszcze każdy iść, gdzie chce, po tym, jeśliby nie chciał słuchać, będzie wypędzony 
i umieszczony tam, gdzie każą.

Trzy dni minęły i pokazało się, że ta łacińska wymowa księdza hofrata nie odnio-
sła pożądanego skutku, nikt bowiem nie cofnął swego piśmiennego oświadczenia. 
Pokazało się jednak, że w konwencie był ktoś, który odgrywał nie bardzo zaszczytną 
rolę denuncjanta i zdaje się, że już Lipowskiego informował o potwarzach rzuconych 
na prowizora klasztoru i magistra nowicjuszów. Był to przeor ojciec Chmurzeński, 
który teraz Dankesreitherowi „zwierzył się w sekrecie”, że kiedy w lipcu tegoż roku 
opat świętokrzyski Jan Nepomucen Niegolewski wizytował konwent tyniecki, wrę-
czone mu zostały piśmienne skargi na ojców Karczewskiego i Kamieńskiego. Kto te 
skargi wręczył i czy obaj oskarżeni byli przesłuchiwani przez opata, nie umiał ojciec 
przeor powiedzieć, wiedział tylko tyle, że są opieczętowane przez opata i złożone 
w archiwum. Dankesreither zażądał więc od podprzeorzego i podkustosza konwentu 
ojca Kontenowicza wydania tego dokumentu, ale znalazłszy na nim pieczęcie opata, 
przyłożył swoją pieczęć i dopisał: „Acta haec obsignata inventa, etiam meo sigillo 
munivi, novo domino Abbati tradenda”. Domyślił się też od razu, że Lipowski powo-
ływał się na ten właśnie dokument jako dowód winy obydwóch oskarżonych, tylko 

 35 Arch. MWiO, Acta, cit., Wien, 20 October 1806. Z. 18906–3158.
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nie łamał sobie głowy nad tą kwestią: jakim sposobem mógł pan naczelnik powiatu 
„ułamki” (Bruchstücke) widzieć, skoro całość była zapieczętowana? Jednakże, nie 
dowierzając polskim benedyktynom, żeby czasem tego dokumentu nie zniszczyli, 
doniósł Dankesreither urzędownie o jego istnieniu naczelnikowi powiatu i opatowi 
Keckowi, żeby na mocy tego mógł wytoczyć śledztwo i obydwóch oskarżonych 
z klasztoru wypędzić.

Skoro tedy trzy dni namysłu minęły, a żaden z benedyktynów postanowienia 
nie zmienił, próbował Dankesreither jeszcze z tymi osobno traktować, których 
już Lipowski był na wygnanie przeznaczył. Powoływał więc jednego po drugim 
do siebie. Ojciec Maurus Łącki, którego był naczelnik powiatu nazwał pijanicą, nie 
poszedł wcale na wezwanie do księdza hofrata, lecz wymówił się chorobą. Dwaj 
oskarżeni o publiczne skandale stawiali się kolejno, ale kiedy im Dankesreither dawał 
przyjacielską radę, żeby się dobrowolnie wynieśli, gdyż w przeciwnym razie czeka 
ich śledztwo i haniebne wypędzenie z klasztoru, oświadczyli stanowczo, że tego 
śledztwa właśnie pragną, bo ono wykaże ich niewinność i niesłuszne prześladowanie.

Na to odpowiedział Dankesreither, że nowy opat może ich wypędzić bez śledz-
twa, a to na mocy samego złego imienia, jakie w klasztorze mają, bo opatowi będzie 
zależało na tym, aby nowa kongregacja, która ma wychowywać i nauczać młodych, 
cieszyła się dobrą opinią. Ojciec Placyd Kamieński odpowiedział na to, że takie wy-
pędzenie bez śledztwa, na podstawie potwarzy, byłoby niesprawiedliwe, ale ksiądz 
hofrat odparł mu krótko, że jeszcze do południa daje mu czas do namysłu i wyraźnie 
zapowiada, że i bez śledztwa będzie wypędzony.

Południe minęło i Dankesreither odjechał z niczym. Ale w Krakowie prosili go 
bardzo deputowani szwabskich benedyktynów, żeby wydalił z Tyńca przynajmniej 
tych sześciu Polaków, których już naczelnik powiatu na ten cel upatrzył i dlatego dał 
Lipowskiemu polecenie, żeby zarządził przesiedlenie ojca Karczewskiego i dwóch 
kleryków, Zakrzewskiego i Majewskiego, do opactwa świętokrzyskiego, a ojca 
Kamieńskiego do Sieciechowa.

Oczywiście, pan naczelnik powiatu nie spełnił tego polecenia, lecz czekał rozka-
zu od swojej władzy we Lwowie, a sam Dankesreither pojmował, że trzeba pierwej 
prosić o zatwierdzenie tej propozycji w Wiedniu, chociaż był tego pewien, że za-
twierdzenie nastąpi.

Jedna tylko rzecz była mu nie na rękę. W opactwie tynieckim odbywały się 
co trzy lata wybory przeora i innych funkcjonariuszów oraz przeora i probosz-
cza w Tuchowie. Działo się to na mocy zezwolenia Klemensa XI z roku 1712, 
a właśnie w sierpniu tego roku przypadały nowe wybory, kiedy Dankesreither 
do Krakowa przybył. Przy wyborach tych interweniował zawsze komisarz konsy-
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storza w Tarnowie, dlatego polecił konsystorzowi, żeby wybór powstrzymał, cho-
ciaż nie miał jeszcze pewności, czy szwabscy benedyktyni do Tyńca przeniesieni 
zostaną. Tymczasem nadszedł dekret carski, mianujący opata dla Tyńca i dający 
mu – w myśl propozycji Dankesreithera – prawo mianowania wszystkich funkcjona-
riuszów w Tyńcu i Tuchowie. Dlatego też już benedyktyni wyborów przedsięwziąć 
nie mogli. Wszelako nowy opat, jak na złość, nie przybywał, bo był chory i w drogę 
ruszyć nie mógł, wszyscy więc dotychczasowi funkcjonariusze sprawowali tymcza-
sowo swoje urzędy, a Dankesreither musiał wracać do Wiednia. Nareszcie przybył 
do Krakowa w listopadzie tego roku ojciec Grzegorz Ziegler, mianowany przez opata 
przeorem w Tyńcu. Zaraz też posłał Dankesreither z Wiednia konsystorzowi tar-
nowskiemu polecenie, żeby Zieglera instytuował „in spiritualibus et temporalibus”. 
Stało się to 11 grudnia (1806), a pierwszą czynnością nowego przeora było zwołanie 
kapituły tegoż samego dnia. Rezultatem narad było to, że trzej klerycy expectantes 
professionem, to jest: Piotr Herma, Marek Prędowski i Bernard Pieniążek, zostali 
„capitulariter” uznani za niezdatnych dla nowej kongregacji i wydaleni z Tyńca. 
Za powód tej surowej uchwały podano to, że nie mieli prawem przepisanego wieku 
do złożenia profesji. Trzech nowicjuszów Polaków zatrzymano.

Chodziło tylko jeszcze o to, jak upozorować wydalenie profesów z Tyńca i jaki 
wynaleźć tytuł prawny do tego, żeby inne dwa opactwa benedyktyńskie zniewolić 
do przyjęcia wydalonych. Ale i na to znalazł Dankesreither sposób: zaproponował 
bowiem Nadwornej Kancelarii, żeby cesarz mianował opata Ulryka Kecka wizyta-
torem dwóch innych opactw benedyktyńskich w Galicji. W tym charakterze mógłby 
przenosić członków konwentu tynieckiego do świętokrzyskiego lub sieciechowskiego 
opactwa i potrzebowałby tylko zawiadomić o tym konsystorz tarnowski36.

Ten swój wniosek uzasadniał Dankesreither argumentami, z których co jeden, 
to lepszy. Najpierw powołuje się na to, że trzy te opactwa tworzą wspólną kongregację 
i zawsze jeden z trzech opatów był wizytatorem dwóch innych opactw. Jakoż w tej 
chwili jest opat świętokrzyski ojciec Niegolewski wizytatorem, a więc może być 

 36 Opat Keck został mianowany wizytatorem trzech opactw benedyktyńskich w Galicji na wniosek guber-
natora galicyjskiego z dnia 26 maja 1807 roku i trzyletnie wybory zostały skasowane, a to na mocy memoriału, 
który wypracował Keck. Cfr. Arch. MWiO, Acta, 103, Sign. 6, ex julio 1808. Vortrag d. ver. Hofkanzley, 
14 April 1808. Chodziło wtedy o wybory opatów cysterskich w Galicji. Do tej sprawy wrócimy przy innej 
sposobności. Keck dowodził w swoim memoriale, że opat nie powinien mieć osobnego majątku, lecz za-
rządzać majątkiem całego konwentu i z dochodów brać na swoje utrzymanie tylko najniezbędniejszą część, 
pamiętając o ślubie ubóstwa, który równo z drugimi zakonnikami złożył. Niestety, ojciec Keck sam nie 
bardzo o tym ślubie pamiętał, jak to następnie zobaczymy. Opat tyniecki był pierwej wizytatorem dwóch 
opactw: w Trokach na Litwie i w Orłowie na Śląsku, nadto trzech prepozytur: w Tuchowie, Kościelnej Wsi 
i Uniejowie. 
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i Keck. Powinien zaś być dlatego, żeby oba te opactwa były z wolna doprowadzone 
do niemieckiego ustroju („nach und nach der deutschen Verfassung zu führen”). 
Przyznawał wprawdzie Dankesreither, że przenoszenie członków jednego opac-
twa do drugiego zdarza się w Polsce bardzo rzadko, tak samo jak w dziedzicznych 
c.k. krajach, ale w tym razie można zrobić wyjątek, ponieważ chodzi o rzecz bardzo 
ważną. Przede wszystkim jednak muszą być wydaleni z Tyńca ojcowie Karczewski 
i Kamieński.

Pierwszy z nich jest obecnie prowizorem klasztoru i okazał się nieposłuszny 
władzy. Skoro bowiem baron Lipowski otrzymał instrukcję, że benedyktynom 
z Wiblingen należy zrobić miejsce w Tyńcu, ustanowił tam natychmiast kontrolora 
nad majątkiem opactwa, który ogłosił za własność wspólną obydwóch konwentów, 
to jest polskiego i szwabskiego. Prowizor otrzymał też nakaz, żeby władzę kontro-
lora szanował, co też przyrzekł czynić, ale mimo to bez wiedzy kontrolora sprzedał 
zbytnie siano na jednym z folwarków. Kontrolor dowiedział się o tym i z tego powodu 
nazwał Lipowski ojca Karczewskiego „niesumiennym prowizorem”. Dankesreither 
był też tego przekonania, że nowy opat zamianuje nowego prowizora, obawiał się 
jednak, że Karczewski nie zniesie tego z zimną krwią i będzie myślał o zemście jako 
człek popędliwy i niekarny. Należy go więc przenieść do świętokrzyskiego opac-
twa, a z nim wysłać także dwóch profesów, to jest Zakrzewskiego i Majewskiego. 
Pierwszy z nich liczył już 52 lata i miał się dopuścić jakichś sprzeniewierzeń, których 
„pozostałości” jeszcze pokazywano Dankesreitherowi. Nie określił jednak bliżej, 
jakie to były sprzeniewierzenia. Drugiemu z profesów, Pawłowi Majewskiemu, za-
rzucił pociąg do pijaństwa, a głównie zarzucał mu to, że miał bardzo ścisłe stosunki 
z magistrem nowicjuszów Kamieńskim.

Tego Kamieńskiego proponował koniecznie wysłać do Sieciechowa, a to dlatego, 
że jako magister uważał się za nieograniczonego zwierzchnika nad nowicjuszami, 
może być z tej przyczyny, że został wybrany na ten urząd przez kapitułę, a nie mia-
nowany przez opata. Jednakże w gruncie rzeczy mało dba o nowicjuszów, którzy 
spędzają zupełnie (platterdings) na lenistwie cały czas poza chórem, bo „zresztą 
większa część zakonników w Galicji sądzi, że na chórze ogranicza się całe ich za-
konne powołanie”.

Tak więc znalazł się łatwy sposób usunięcia dziewięciu członków polskiego kon-
wentu w Tyńcu. Dziesiąty, skazany także na przesiedlenie przez ks. Dankesreithera, 
był ojciec Odilo Sadowski w Tuchowie. W miasteczku tym byli benedyktyni z Tyńca 
umieszczeni przy dwóch kościołach. Z tych jeden był parafialny pod wezwaniem 
Świętego Jakuba, i właśnie przed sześciu laty (1800) stanął zupełnie nowy murowany 
kościół na miejscu dawnego drewnianego, który był (1779) pogorzał. Zasługę miał 
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w tym główną podprzeorzy Kontenowicz, którego – obecnie już siedemdziesięcio-
dwuletniego starca – przedstawiono w Wiedniu jako niebezpiecznego spiskowca, 
ale radzono jeszcze do czasu w opactwie zostawić, dopóki nowy opat sam się go nie 
pozbędzie. Ten parafialny kościół był wraz z parafią inkorporowany do opactwa ty-
nieckiego już od XV wieku, a właśnie w tej chwili był tu proboszczem wspomniany 
wyżej ojciec Odilo Sadowski, jego kooperatorem był ojciec Andrzej Ankwicz. Drugi 
kościół w Tuchowie był pod wezwaniem Matki Boskiej i posiadał obraz Najświętszej 
Panny cudami słynący. Przy tym kościele była ekspozytura tynieckich benedykty-
nów, a rezydowało w niej trzech zakonników, to jest: przeor ojciec Leonard Janicki, 
ojcowie Wiktoryn Ochabowicz i Jan Dybizbański.

Skoro tylko nadszedł do Krakowa dekret cesarski z dnia 17 września, nakazujący 
przesiedlenie benedyktynów z Wibligen do Tyńca, przesłał go Dankesreither naczel-
nikowi powiatu tarnowskiego Schottek i polecił, żeby benedyktynom w Tuchowie 
zrobił taką samą propozycję jak w Tyńcu. Wszyscy jednak oświadczyli na piśmie, 
że z Tuchowa się nie ruszą. Proboszcz ojciec Sadowski dodał od siebie jeszcze prośbę, 
żeby go pozostawiono na probostwie, przy którym już pierwej pracował dwanaście lat 
jako kooperator, a od roku 1803 jest na zawsze instytuowany jako proboszcz. Prosił 
też, żeby mu nie okrawano dochodów, które pobiera jako proboszcz, bo i tak ledwo 
zdoła opędzić wielkie wydatki na probostwie ciążące. Schottek poparł w swoim 
sprawozdaniu tę prośbę ostatnią i zauważył, że majątek probostwa nie ma żadne-
go związku z opactwem tynieckim i nie może być ani zmniejszony, ani zniesiony. 
Natomiast zauważył, że dochody ekspozytury w Tuchowie można by „ściągnąć” 
do majątku opactwa, a zamiast trzech benedyktynów mógłby nabożeństwo w tym 
kościele odprawiać kooperator, będący przy parafialnym kościele. Nic by to nie 
kosztowało, bo kooperator ma utrzymanie z parafialnego kościoła.

Ta prośba proboszcza i nieproszone rady naczelnika powiatu zaszkodziły tylko 
ojcu Sadowskiemu, bo Dankesreither chciał to probostwo rezerwować dla niemiec-
kich benedyktynów. Doszedł więc najpierw do tego, że przy wyborach na kapitu-
le w Tyńcu w roku 1803 nie otrzymał ojciec Sadowski większości głosów, tylko 
że go proboszczem mianował komisarz konsystorza tarnowskiego ks. Juszczyński. 
Dlaczego tenże komisarz duchowny miał złą opinię i dlaczego go Dankesreither 
nazwał: „der nich rühmlichst bekannte”, nie umiemy powiedzieć. Wiemy tylko, 
że tenże ks. Juszczyński mianował magistrem nowicjuszów ojca Kamieńskiego, 
który tak samo zasłużył sobie na niechęć barona Lipowskiego i Dankesreithera. 
Wszelako ojciec Sadowski zaczął chodzić około swej sprawy, a umiał widocznie 
zyskać względy hr. Luttuna, który był przed rokiem Tuchów kupił, bo tenże oświad-
czył, że zyskawszy prawo patronatu przez kupno dóbr, udzieli prezentę Sadowskiemu 
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na probostwo, choćby go z Tuchowa wzięto. Gniewało to Dankesreithera jeszcze 
bardziej i dlatego proponował, żeby Sadowskiego przenieść albo do świętokrzyskie-
go, albo do sieciechowskiego opactwa.

Propozycja ta przedłożona została cesarzowi przez Nadworną Kancelarię 26 mar-
ca następnego roku i cesarz Franciszek podpisał własnoręcznie dekret nakazujący 
przeniesienie czterech profesów tynieckich, którzy do tego stopnia są zwyrodnieni, 
iż niełatwo mogliby już być duchowną korekcją poprawieni, to jest: Karczewskiego, 
Kamieńskiego, Zakrzewskiego i Majewskiego, do tych klasztorów, które hofrat 
Dankesreither wymienił. Co zaś do pięciu innych, to jest: Kontenowicza, Łąckiego 
i Sadowskiego, jako też co do Wagnera i Ogurka, gdyby w opactwie Martinsberg 
nie mieli znaleźć przyjęcia, pozostawić decyzję nowemu opatowi.

Nadto dodał cesarz Franciszek, że hofratowi v. Dankesreitherowi trzeba wyrazić 
jego szczególne zadowolenie („meine besondere Zufriedenheit”), że sprawę sobie 
powierzoną („Komissionsgeschäft”) wykonał z taką roztropnością i punktualnością. 
Ponieważ zaś Denkesreither wnosił, żeby i Lipowski otrzymał najwyższe uznanie, 
przeto i temu kazał cesarz wyrazić swoją łaskę („mein Wohlgefallen”). Dekret ten 
odszedł dopiero w lipcu do Lwowa37, ale już w marcu został Dankesreither miano-
wany sufraganem w Wiedniu, skąd po dziewięciu latach (1816) przeniesiony został 
na biskupa św. Hipolita (St. Pölten) i tam po siedmiu latach umarł (1823). 

Z profesora dogmatyki w Linzu awansował Jan Nepomucen Dankesreither na wi-
cerektora generalnego seminarium, założonego przez Józefa II w Wiedniu; prze-
niesiony był następnie na rektora generalnego seminarium i kanonika w Bernie, 
aż w roku 1802 mianowany został hofratem i referentem w sprawach duchownych 
przy Nadwornej Kancelarii w Wiedniu. Na tym stanowisku mieliśmy sposobność 
dostatecznie go poznać z jego działalności w Krakowie.

Nie wszystko jednak złoto, co się świeci, mówi przysłowie, i nie wszystkie też 
rady i projekty Dankesreithera okazały się tak praktyczne, jak wyglądały. Najpierw 
niespieszno było szwabskim benedyktynom z przyjazdem do Galicji, mimo że ich 
niecierpliwie wyczekiwano. Dwaj delegowani byli już w lipcu 1806 roku w Wiedniu, 
a w sierpniu udali się do Krakowa wraz z Dankesreitherem i tegoż miesiąca wydany 
został dla nich dekret cesarski, pozwalający im osiąść w Krakowie. Zaczęli się tedy 
powoli zjeżdżać, tak że co miesiąc, to jest: we wrześniu, październiku i listopadzie, 

 37 Arch. MWiO, A. c., Vortr. D. vereinigten Hofkanzlei, d. 26 Maerz 1807. Na marginesie: „Die ausgearte-
ten, durch eine anständige geistliche Korrektion nich leicht mehr zu verbessernden, Tyniecer Stiftsprofessen 
[…] sind ohne weiteres in die vom Hofrathe Dankesreither namhaft gemachten Kloster zu übersetzen”. Dekret 
an das galiz. Gubernium, Wien, 30 Juni 1807. Z. 12045–995. exped. 4 juli 1807. Ref. Aug. Gruber.
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przybywało ich po kilku. W następnym roku przybyło ich znowu kilku w kwiet-
niu, aż wreszcie opat przybył ostatni. Pokazał się przy tym z wielkiej chmury mały 
deszcz, bo zamiast obiecanej liczby trzydziestu, zebrało ich się w Krakowie sześciu, 
to jest: trzech profesorów w uniwersytecie i trzech katechetów w gimnazjum, których 
nazwiska już nam są znane. Studium teologiczne było więc początkowo słabo obsa-
dzone, bo tylko Ziegler był naprawdę profesorem – i to dwóch przedmiotów, a „dwaj 
młodzi teologiczni profesorowie spełniali swój urząd pod bezpośrednim nadzorem 
zacnego i niezmordowanego przeora Zieglera” – jak donosił sam Dankesreither. 
Liczba profesorów teologii urosła następnie do pięciu, ale zobaczymy, że inny ho-
frat wysłany do Krakowa nie podzielał zapału, jakim był przejęty Dankesreither dla 
szwabskich benedyktynów i profesorskiej ich działalności.

Mówiliśmy już, że w Tyńcu został instytuowany jako przeor 11 grudnia 1806 roku 
ojciec Grzegorz Ziegler, ale ponieważ w Krakowie wykładał aż dwa przedmioty, 
więc w opactwie przebywać nie mógł. Jedyny zaś kapłańskie święcenia mający oj-
ciec Bernard Ganther, ten, który jako delegat był wysłany i pierwszy zwrócił uwagę 
Dankesreithera na opactwo tynieckie, zajął miejsce dotychczasowego prowizora 
ojca Karczewskiego, który musiał ustąpić do opactwa świętokrzyskiego. Zresztą 
przybyli tylko jeszcze dwaj profesi diakoni: Konrad Luttinger, którego zrobiono 
nauczycielem gimnazjalnym w Krakowie, i Celestyn Kepler, który był magistrem 
nowicjuszów w Tyńcu, na miejscu ojca Kamieńskiego. Prócz nich mieli szwabscy 
benedyktyni tylko jednego nowicjusza nazwiskiem Löhr, który już był odbył no-
wicjat w Wiblingen. Drugiego nowicjusza, którego tam mieli, wzięto im do wojska. 
Widocznie jednak pragnęli załatwić spieszno te braki, bo przyjęli jeszcze trzech 
nowicjuszów i dwóch kandydatów. Razem było ich więc na początku roku 1807 
w Tyńcu osób dziewięć, a spodziewany był z wiosną profesor studium biblijnego 
ojciec Roman Zängerle, o którym wiemy, że był zajęty w Solnogrodzie, oraz sam 
opat „w towarzystwie jeszcze jakiegoś księdza”. Rzeczywiście też do końca swego 
pobytu w Tyńcu nie liczyli więcej niż dziesięć osób. Tymczasem opat nie spieszył 
się do Galicji, bo przestraszyły go legiony polskie i wyprawa Napoleona na Prusy 
oraz powstanie wielkopolskie, gdzie się uformowało sześć pułków jazdy. Ta wojna: 
„der schnell nach dem K. Preussischem Antheil des ehemaligen Polens verbreitete 
Krieg” – jak się wyraził Dankesreither – przeraziła opata, który dawniejszymi klę-
skami wojennymi bardzo był nastraszony i wolał przeczekać, aż ta burza minie. Zdaje 
się też, że dopiero po zawarciu pokoju w Tylży wyruszył w drogę i pod koniec sierp-
nia (1807) przybył do Tyńca. Zaraz też prosił o zwrot kosztów podróży wszystkich 
członków swojego konwentu, które obliczył na 5771 fl. 9 kr. Ten rachunek okrojono 
wprawdzie nieco we Lwowie, tak że zostało 5666 fl. 32 kr., ale galicyjskie guber-
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nium poparło prośbę z tym nadmienieniem, że część tego rachunku, to jest 1022 fl. 
36 kr., należy wypłacić w monecie konwencyjnej, a resztę, to jest 4743 fl. 56 kr., 
w bankocetlach, a to dlatego że austriackie ówczesne (nowe) papierowe pieniądze 
nie miały kursu w drodze, którą benedyktyni odbywali od Ulm aż do Frankenmark.

Opinię tę lwowskiego gubernium poparła Nadworna Buchalteria, dlatego że ce-
sarski dekret z 29 października 1806 roku przepisał, żeby benedyktyni odbywali 
podróż po trzy do czterech osób na wozach, które by zarazem wiozły ich pakunki. 
Na każdą osobę wyznaczono po 3 fl. dziennie, wszelakie zaś szczegółowe potrzeby 
podróży (Reisepartikularien), liczba stacji (popasów), czas i wydatki zostały do-
kładnie sprawdzone i Buchalteria Nadworna godziła się też na to, że należy 1022 fl. 
36 kr. wypłacić w monecie konwencyjnej.

Kancelaria Nadworna oddała tę sprawę do referatu Dankesreitherowi, chociaż 
już był sufraganem wiedeńskim, i ksiądz biskup zaopiniował, że należy dać opato-
wi więcej niż żądał, to jest 6277 fl. 50 kr., a to z następującej racji: w październiku 
1806 roku stał kurs monety konwencyjnej na 180, przeto wydatki benedyktynów 
w tej monecie porobione należy obliczyć wedle waluty wiedeńskiej w bankoce-
tlach na 1840 fl. 40 kr., natomiast wydatki ich w papierach obliczyć wedle waluty 
państwowej (Reichswährung) na 4743 fl. 56 kr. Propozycja ta przedłożona została 
arcyksięciu Rajnerowi, który ją w imieniu cesarza Franciszka przyjął i własnoręczny 
dopisek na marginesie zrobił38.

Konwent szwabskich benedyktynów doznawał więc szczególnej życzliwości i nie-
znanej skądinąd dla zakonników wyjątkowej hojności, a zawdzięczali ją głównie 
swojemu protektorowi, ks. Dankesreitherowi. Na jego też wniosek przyznał im ce-
sarz Franciszek dekretem z 13 grudnia 1806 roku wsparcie 11 421 fl. 27 ½ kr., płatne 
do końca kwietnia 1807 roku. Ponieważ im jednak od tej sumy odciągnięto 2248 fl. 
12 ½ kr. na fundusz religijny, więc na wniosek Dankesreithera zwrócono im jeszcze 
i ten podatek. Roczna dotacja tego konwentu oznaczona została dekretem carskim 
5 sierpnia 1806 roku na 30 000 fl., bo Dankesreither donosił, że konwent liczyć będzie 
30 członków. Liczba ta była przesadzona, jakeśmy już widzieli, ale mimo to przyjęty 
został wniosek Dankesreithera i naznaczono tak wysoką dotację roczną, jak ksiądz 
hofrat żądał. Uzasadniał zaś swoją propozycję tym, że w Krakowie miało piętnastu 
benedyktynów pracować, i to sześciu jako profesorowie teologii, sześciu przy gim-

 38 Arch. MWiO, A. c., s. 76, ex Decembri 1808. Vortrag d. vereinigten Hofkanzley 18 November 1808. 
Ref. v. Dankesreither, podp. Graf. v. Ugarte. Frhr. v. d. Mark. Dekret an das galiz. Gubernium, 26 Decem-
ber 1808. Z. 24.328–2277 podp. Dankesreither. Bankocetle straciły w Galicji na początku roku 1811 cztery 
piąte wartości. 
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nazjum, nadto prefekt i katecheta dla uczniów filozofii, nie mówiąc nic o profesorze 
filozofii, przełożonym przyszłego konwiktu Teresianum i nowicjatu benedyktynów.

Chodziło tylko o to: skąd wziąć tak wysoką dotację, bo opactwo tynieckie miało 
tylko 13 938 fl. dochodu wedle dokładnego obliczenia, które zrobił naczelnik myśle-
nickiego powiatu baron Lipowski. Ale ks. Dankesreither miał głowę pełną pomysłów, 
przeto proponował zabranie dóbr kamedułom na Bielanach pod Krakowem, których 
dochód szacował na 6679 fl. 11 kr. Pozostawałaby więc tylko reszta 9382 fl. 29 kr., 
które powinien pokrywać fundusz religijny z zabranych dóbr opactwa tynieckiego, 
co już zresztą przepisane jest dekretem cesarskim 3 grudnia 1804 roku, który jak 
już wiemy, nie doczekał się wcale wykonania.

Ciekawe są argumenty, którymi ksiądz hofrat uzasadniał swoją propozycję skaso-
wania kamedułów i zabrania ich własności. Klasztor kamedułów leży odosobniony 
na Srebrnej Górze (Mons Argentinus), na lewym brzegu Wisły, pomiędzy Krakowem 
a Tyńcem. Zakonnicy oddają się tylko życiu kontemplacyjnemu i dlatego zakon ten 
już jest w c.k. dziedzicznych krajach zniesiony, podczas gdy w Galicji są jeszcze 
dwa inne klasztory tejże reguły. Dlatego zwrócił nań uwagę ksiądz hofrat i pojechał 
go sobie obejrzeć z bliska, zabrawszy dla towarzystwa obydwóch delegowanych 
szwabskich benedyktynów i naczelnika krakowskiego powiatu barona v. Bauma. 
Widział tedy, że klasztor na Bielanach zbudowany jest w ten sam sposób, jak klasz-
tor skasowanych kamedułów na Kahlenbergu pod Wiedniem, to jest w cztery rzędy 
odosobnionych eremitaży. Dokoła otoczony jest lasem. Zakonników zastał tam 
czternastu, to jest: prowincjała, przeora, siedmiu ojców, jednego kleryka, dwóch 
nowicjuszów i dwóch laików. Podobał mu się bardzo kościół, bardzo piękny, wielki 
i dobrze zbudowany. Zwłaszcza chwalił frontispicium, zbudowane z kwadratowych 
kamieni surowego marmuru i trzy wieże pokryte miedzią.

Zakonnicy utrzymywali przy klasztorze szkołę: dzieci uczęszczało do niej 10–20 
ze wsi położonej u stóp góry klasztornej, ale podczas swojej obecności zastał tylko 
siedmioro dzieci. Czy egzamin wypadł ku zadowoleniu księdza hofrata, nic nie wie-
my. Sam przeor był widocznie człek gadatliwy, bo całkiem niepotrzebnie przyznawał 
się, że konwent nie może się rozwinąć, bo kandydaci zgłaszają się wprawdzie często, 
ale ten i ów, pożywiwszy się w nowicjacie, następnie znowu występuje. Zapewne 
poczciwy przeor nie przeczuwał, jak pożądane było to jego zwierzenie księdzu ho-
fratowi. Przede wszystkim jednak miał klasztor dwie rzeczy bardzo ponętne, to jest: 
cztery wsie, las otaczający klasztor, a nadto posiadał jeszcze drugi las, oddalony 
o siedem mil, a tego właśnie Tyńcowi całkiem nie dostawało.

Wróciwszy do Krakowa, udał się Dankesreither do biskupa Gawrońskiego ce-
lem zaciągnięcia ustnej informacji i dowiedział się, że dyscyplina klasztorna nie 
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bardzo tam ściśle jest przestrzegana („wird nich am strengsten beobachtet”) tak, 
że przeszłego roku (1805) sam przeor musiał być na korekcję przeniesiony do in-
nego klasztoru z powodu skandalicznego stosunku. W ogóle biskup Gawroński już 
z góry dał pozwolenie na zniesienie kamedułów, kiedy mu już pierwej z tą myślą 
Dankesreither się był zwierzył.

Ze strony biskupa nie było więc żadnej trudności, ale była inna trudność w tym, 
że Franciszek I zakazał odręcznym pismem (Allerh. Haudbillet) 25 marca 1802 roku 
kasowania jakiegokolwiek istniejącego klasztoru, chociażby nawet był uznany 
za zbyteczny przy regulacji probostw („wenn es auch bei der Regulirung überflüs-
sig befunden werde”), chyba żeby jaki klasztor wcale nic nie pomagał parafialne-
mu duchowieństwu w słuchaniu spowiedzi i opatrywaniu chorych. Kameduli zaś 
pomagali w duszpasterstwie – jak to zobaczymy – więc rozkaz carski wyraźnie 
zabezpieczał ich egzystencję. Mimo to proponował Dankesreither: przeniesienie 
kamedułów z Bielan do Szańca, który jako lepiej dotowany mógłby pomieścić znacz-
niejszą liczbę zakonników, a resztę radził posłać do Rytwian, Bielany natomiast 
zamienić na ekspozyturę Tyńca, to jest urządzić tam probostwo jako beneficjum 
zakonne („regulare”) i osadzić dwóch benedyktynów tynieckich, to jest proboszcza 
i kooperatora. Popierał zaś ten wniosek następującymi argumentami.

Kameduli mają za cel kontemplacyjne życie, tak jak kartuzi, stąd też nauki pa-
storalnej wcale nie posiadają. Do ich kościoła nie mają też niewiasty przystępu 
i tylko przed drzwiami stać im wolno. Będzie to więc czysty zysk dla wsi Bielan, 
jeśli będzie miała u siebie parafialny kościół, bo mieszkańcy jej mają daleką drogę 
do parafialnego kościoła na Zwierzyńcu pod Krakowem. Reguła zakonu kamedułów 
pozwala na przenoszenie zakonników do innych klasztorów, połączonych w jedną 
prowincję. Ponieważ zaś sam przeor przyznał, że klasztor mało ma przyrostu, więc 
prędzej czy później czeka go wymarcie i redukcja trzech klasztorów galicyjskich 
kamedułów będzie musiała sama przez się nastąpić. Dla Tyńca byłby to kąsek dosko-
nały, bo zyskałby las i nie potrzebowałby drzewa na opał i budulec drogo kupować, 
a w całej okolicy nie ma żadnych dóbr, należących do funduszu religijnego, które 
by się tak dobrze nadawały do zabrania – chyba tylko jeszcze dawniejszy majątek 
biskupa krakowskiego, Lipowiec, mógłby tu iść w rachubę.

Wreszcie dodał Dankesreither argument ostatni: jeśli Bielany nie zostaną zabrane, 
w takim razie trzeba będzie benedyktynom od kwietnia płacić miesięcznego dodatku 
2000 fl., bo inaczej z dochodów Tyńca nie wyżyją. Propozycja była dobrze uzasad-
niona, potrzebowała jednak pewnego zastanowienia. Sprawę oddano więc do referatu 
hofratowi Augustynowi Gruberowi i najpierw zażądano opinii gubernium lwow-
skiego. Ze Lwowa zapytano konsystorz biskupi w Krakowie i pokazało się, że albo 
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Dankesreither źle biskupa zrozumiał, albo też biskup się rozmyślił, bo oświadczył 
się wręcz przeciwko zniesieniu kamedułów. Najpierw przytoczył to, że kameduli nie 
tylko odprawiają w swoim kościele wszystko, co potrzeba dla parafii, ale że i w oko-
licy dostarczają pomocy w duszpasterstwie. Tych usług nie można zaś spodziewać 
się po członkach byłego („des ehemaligen”) opactwa tynieckiego, bo z jednej strony 
mają złą opinią („einen üblen Ruf”), a z drugiej strony mają inne zajęcia.

Pomiędzy kamedułami na Bielanach są starcy osiemdziesięcioletni, których nie 
można ruszyć z miejsca, do którego całe życie przywykli, i chyba z wyraźnym nie-
bezpieczeństwem życia można by ich przenieść do niezdrowych i grożących ruiną 
klasztorów w Szańcu lub Rytwianach, które przy tym mają tak szczupłe dochody, 
że zakonnicy ledwie z nich wyżyć mogą. Zresztą przeciwko zniesieniu klasztoru 
na Bielanach przemawia dekret carski z 1 lutego 1797 roku zakazujący znoszenia 
któregokolwiek klasztoru w „młodszej Galicji”, a wreszcie fundatorzy kamedułów 
zastrzegli sobie i spadkobiercom swoim bezwzględne prawo odebrania dóbr fun-
dacyjnych, gdyby klasztor na Bielanach w jakikolwiek sposób miał utracić egzy-
stencję. Z tych powodów konsystorz krakowski wyraził przekonanie, że albo trzeba 
zakonników pozostawić w spokoju, albo zakazać im przyjmowania nowicjuszów, 
to jest skazać na wymarcie, i dopiero wtedy, gdy większa część wymrze, przenieść 
resztę do klasztoru w Szańcu i Rytwianach, które wszelako należałoby tymczasem 
wyrestaurować, a raczej na nowo odbudować. Jeśliby zaś cesarz miał mimo to po-
stanowić zniesienie kamedułów na Bielanach i miało być tam utworzone probostwo 
zakonne, w takim razie należałoby utworzyć parafię ze wsi: Przegorzały i Olszanica, 
należących do parafii zwierzynieckiej, oraz miejscowości Śmierdząca, która należy 
do parafii Liszek. Wszelako należałoby pozostawić proboszczów na Zwierzyńcu 
i w Liszkach w posiadaniu dziesięcin, które obecnie pobierają, bo w takim razie nie 
mogliby żądać innego odszkodowania.

Otrzymawszy to pismo konsystorza krakowskiego, zażądało gubernium gali-
cyjskie sprawozdania od naczelników powiatów w Kielcach i Radomiu, jaki jest 
rzeczywisty stan klasztorów kamedulskich, i dowiedziało się, że wprawdzie stan 
klasztoru w Szańcu nie jest tak zły jak w Rytwianach, ale że ani jeden, ani drugi nie 
mógłby pomieścić nowych zakonników bez poprzedniego przebudowania. Z kolei 
zażądało gubernium od buchalterii galicyjskiej wykazu dochodów obydwóch klasz-
torów i dowiedziało się, że klasztor w Szańcu ma rocznej nadwyżki 1340 fl. 59 4/8 kr., 
a klasztor w Rytwianach ma rocznej nadwyżki 3350 fl. 26 kr. Prawda, że naczelnik 
powiatu w Radomiu sam przyznał, że w Rytwianach jest wielka bieda i że przełożo-
ny tego klasztoru słusznie na nią narzeka, ale gubernium wyraziło to przekonanie, 
że tej biedzie można by zaradzić dawaniem wsparcia i w ten sposób kamedułów 
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przeniesionych z Bielan tam żywić; prawda, że w klasztorach tych jest ciasno, ale 
można by dobudować i w Szańcu, i w Rytwianach po kilka cel, a wtedy dałoby się 
nowych zakonników przyzwoicie umieścić. Zarzut uczyniony przez konsystorz 
krakowski benedyktynom w Tyńcu odparło gubernium tą uwagą, że obecnie (1807) 
zostały już zwyrodnione osoby („die ausgearten Individuen”) przeniesione z Tyńca 
do innych klasztorów, a po czujności i zamiłowaniu porządku nowego opata należy 
się spodziewać, że przywróci należytą karność w swoim opactwie.

Co się tyczy najwyższego rozkazu z 1 lutego 1797, na który się konsystorz powołał, 
zauważyło gubernium, że Najjaśniejszy Pan kazał mniejsze klasztory „koncentro-
wać” w takich razach, jeśli przez to osiągnie się większą korzyść dla Kościoła i dla 
państwa: nie potrzeba zaś wcale dowodzić, że uzupełnienie dotacji benedyktynów, 
którzy czynnie służą państwu i Kościołowi, jest o wiele ważniejszą i pożyteczniejszą 
rzeczą, niż zatrzymanie klasztoru kamedułów, którzy właściwie tylko anachore-
tycznie żyją. Prawda, że konsystorz krakowski twierdzi, że oni pomagają w pracy 
parafialnej, ale jeśli tak, to czynią to wbrew swojej regule. 

Najważniejszy sęk był jednak w akcie fundacyjnym klasztoru na Bielanach. 
Lwowska Kammerprokuratur zauważyła, że wedle aktu fundacyjnego mogłaby 
rodzina Lubomirskich rościć pretensje do zwrotu Bielan i Srebrnej Góry bielańskiej, 
że natomiast rodzina Wolskich nie mogłaby żądać zwrotu Mejkowa i Mejkówka, 
bo w akcie fundacyjnym zastrzeżono tylko ten przypadek, jeśliby cały zakon był 
zniesiony, a tu chodzi tylko o zniesienie jednego klasztoru. Gubernium jednak nie 
bardzo było przekonane tym wywodem i uważało, że wedle aktu fundacyjnego 
nie można dóbr klasztornych zabierać. Kancelaria Nadworna zażądała tedy opinii 
Nadwornej Prokuratorii (Hof- und Kammerprokuratur), która dała niezmiernie 
ciekawy wywód prawny.

Potomkowie fundatora kamedułów na Bielanach, Sebastiana Lubomirskiego, mają 
prawo do wsi Bielany i Srebrna Góra bielańska na mocy dokumentu z roku 1604, 
potwierdzonego przez króla Zygmunta III, w którym zapisano kamedułom te dobra 
wyraźnie tylko dopóty, dopóki ówcześni donatariusze albo ich następcy klasztoru nie 
opuszczą i dopóki nie będzie rzeczą wiadomą, że ojcowie i bracia tegoż zakonu są 
nieobecni („patres et fratres huius ordinis absentes esse constiterit”). Zaczym z chwi-
lą, gdyby kameduli z Bielan zostali przeniesieni, zachodzi przypadek zastrzeżonego 
prawa własności („der Fall des vorbehaltenen Eigenthumrechtes”) i spadkobiercy 
Lubomirskiego stają się właścicielami bez wszelkich wypowiedzeń albo osobnej 
rezygnacji. Zachodzi wprawdzie w dokumencie wyrażenie, którego by się można 
uczepić: „in hoc idem monasterium et ecclesiam supra scriptam fundandam vacare 
contigerit et vastum esse constabit” – zatem można by powiedzieć, że klasztor nie 
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stoi pustką, skoro by w nim mieszkali benedyktyni, a więc ani kościół, ani klasztor 
„nec vacent nec vacua aut vasta sint”, że owszem, chwała Boża zyskała na tym, 
gdyż inni zakonnicy, pożyteczniejsi państwu i Kościołowi, klasztor zamieszku-
ją – wszelako wedle treści aktu fundacyjnego ograniczył fundator swoją fundację 
wyłącznie na kamedułów i wyraźnie postawił klauzulę na przypadek, gdyby ich 
na Bielanach nie było.

Drugi fundator, Mikołaj Wolski z Podhajec, miał także w dokumencie fundacyj-
nym z roku 1604 na myśli kamedułów, ale zastrzegł zwrot dóbr Mejkowa i Mejkówka 
raczej na przypadek zniesienia całego zakonu. Gdyby więc kameduli z Bielan zostali 
przeniesieni do Szańca i Rytwian, to spadkobiercy Wolskiego nie mogliby rościć 
pretensji do Mejkowa i Mejkówka, tym więcej że w tych wsiach nigdy nie było 
klasztoru kamedułów, a więc fundatorowi chodziło tylko o to, żeby kameduli mieli 
z tych wsi użytek.

Zresztą, dobra fundacyjne mogą wrócić tylko do głównych spadkobierców funda-
tora, ponieważ oni tylko przejmują prawa i ciężary fundacyjne. Jeśli przeto majątek 
Sebastiana Lubomirskiego i Mikołaja Wolskiego przeszedł już na linie poboczne 
albo pojedyncze osoby („successores singulares”) przez kupna, zamiany albo ukła-
dy familijne, wtedy nie mają już żadnego prawa do niego. Choćby nawet byli jacy 
główni spadkobiercy („successores universales ex titulo universalis haereditatis”), 
i w takim razie mógłby cesarz użyć swego prawa jako panujący i przenieść kame-
dułów z Bielan, biorąc przy tym należyty wzgląd na wolę fundatorów i objaśniając 
spadkobierców, że tego wymaga powiększenie pożyteczności pierwotnej fundacji 
albo też konieczność obecnych stosunków. Tłumacząc wolę fundatorów, należy 
zawsze przypuszczać, że mieli na myśli także i to, co będzie może kiedyś uważane 
za konieczne lub pożyteczne przy zmianie okoliczności czasu, obecnie zaś zakon ka-
medułów nie jest ani konieczny, ani pożyteczny, ani dla pomnożenia chwały Boskiej, 
ani dla pospolitego dobra. Spadkobiercom można by też wytłumaczyć, że jeśli nie 
dadzą przyzwolenia swojego na przeniesienie kamedułów do innych klasztorów, aby 
majątek fundacyjny obrócony był na korzyść benedyktynów, to kameduli zostaną 
wprawdzie, ale spadkobiercy też nic nie zyskają z dóbr fundacyjnych.

Długie korespondencje w tej sprawie zajęły przeszło rok czasu i dopiero w kwiet-
niu roku 1808 było gotowe przedłożenie (Vortrag) Nadwornej Kancelarii, która uzna-
ła, że obydwóch aktów fundacyjnych nie można na żaden sposób inaczej rozumieć, 
jak brzmią dosłownie, to jest, że dóbr zabrać nie może, bo z chwilą przeniesienia 
kamedułów z Bielan przechodzą ich dobra na spadkobierców. „Prawda, że ponad 
wszelkie wątpliwości ma cesarz prawo dawać fundacjom innego przeznaczenia 
niż opiewa dosłowne brzmienie dokumentów fundacyjnych, jeśli tego wymaga po-
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trzeba lepszego ich wyzyskania na korzyść państwa i Kościoła: wszelako sądzimy, 
że Najjaśniejszy Pan nie zrobi w tym przypadku użytku ze swojej władzy, skoro 
fundatorzy poświęcili swój majątek bez wszelkiego zastrzeżenia i ograniczenia 
na cel pobożny. Cesarz musiałby wolę ich uzupełniać (suppliren), a cel ich pobożny 
zmieniać na jeszcze pobożniejszy. Wszelako w tym przypadku, gdy fundator wy-
raźnie wolę swoją oznaczył, na pewien cel własności się pozbył i zrobił zastrzeżenie, 
że gdyby jego zamiar nie mógł być osiągnięty, natychmiast powinien majątek wrócić 
do spadkobierców: kancelaria musi radzić, aby Najjaśniejszy Pan nie kierował się 
ustawami państwa, lecz sprawiedliwością”.

Jedynie w tym razie można by przesiedlić kamedułów z Bielan do innych klasz-
torów, gdyby cała rodzina Lubomirskich i Wolskich dała na to przyzwolenie. W tym 
celu trzeba by przesłuchać wszystkich członków tych rodzin, a to byłoby połączone 
z trudnościami i nie obyłoby się bez wywołania wielkiego zaniepokojenia w kraju. 
Zachodzi przy tym wielkie pytanie, czy by chcieli swego prawa się zrzec, a wtedy 
powstałoby drugie pytanie, czy w ogóle mają prawo: musiałby więc wyniknąć spór 
prawny, a tego lepiej uniknąć, zwłaszcza że można benedyktynów inaczej udoto-
wać. Arcyksiążę Rajner zatwierdził ten wniosek i polecił obmyślenie innej dotacji 
dla benedyktynów w Tyńcu39.

Tymczasem właśnie ta sprawa dotacji benedyktynów wlokła się bardzo żółwim 
krokiem, tak że nawet gubernium galicyjskie otrzymało za to surową naganę. Na-
czelnik powiatu myślenickiego baron Lipowski wygotował już 28 stycznia 1807 roku 
operat w tej sprawie. Gubernium otrzymało go 6 lutego, ale dopiero 21 marca przy-
dzielono go Krajowej Buchhalterii. Tam przeleżał się do 8 października, chociaż 
Kancelaria Nadworna co miesiąc, począwszy od maja tego roku, posyłała do Lwo-
wa upomnienie. Wreszcie nadszedł 15 listopada do Wiednia, ale był tak bałamutny, 
że jeszcze nie mogła kancelaria nic stanowczego postanowić w sprawie stałej dotacji.

Najpierw wnosiło gubernium, że opactwu należy dać 37 655 fl. 41 kr. wsparcia 
na budowę domu w Krakowie, gdzie by benedyktyni pracujący jako profesorowie 
mogli być pomieszczeni. Dalej potrzebne było drugie wsparcie w ilości 11 421 fl. 

 39 Arch. MWiO, A. c., s. 64, ex junio 1808. Vortrag der ver. Hofkanzley 20 April 1808. Ref. Aug. Gruber 
podp. Oberster Kanzler Graf v. Ugarte, Hofkanzler Frhr. v. d. Mark. Dekret an d. galiz. Gubernium, 16 juni 
1808, exp. 20 juni 1808. Z. 12.164–1050. Kameduli na Bielanach posiadali jeszcze dwie wsie w pobliżu Kent, 
Malec i Jarczyn. Już 8 lutego 1782 zapytywał starosta wielicki, czy by nie można tych wsi „ściągnąć”, dla-
tego że kameduli nie należeli wówczas do Galicji; otrzymał jednak odpowiedź, że dopóki ten klasztor nie 
zostanie zniesiony w Rzeczypospolitej Polskiej, muszą jego posiadłości w Galicji pozostać nienaruszone 
(„hierländigen Besitzungen unangefochten bleiben müssen”). Acta nr 102, Generalia K. A., fasc. I, subd., 
12, nr 283, ex martio 1782. Krótko potem zostały „ściągnięte”.
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27 ½ kr. dla konwentu w Tyńcu na różne potrzeby, co zresztą już przyznane zostało 
dekretem z 21 listopada 1806 roku. Nadto potrzeba jeszcze wyznaczyć: 1) 7819 fl. 58 
⅝ kr. na utrzymanie szkoły klasztornej w Tyńcu, i to licząc od 1 stycznia do końca 
września 1806 roku; 2) na zapłacenie zaległych podatków potrzeba wyznaczyć 4483 fl. 
42 ⅜ kr., a do tego należy doliczyć jeszcze zaległy podatek od listopada 1805 roku, 
który na mocy dekretu z 30 stycznia 1807 roku ma pokryć wschodniogalicyjski fun-
dusz (Stiftungsfond); 3) na reperację budynków gospodarskich w Tyńcu potrzeba 
4500 fl., bo inaczej nie będą mogli benedyktyni dobrze prowadzić gospodarstwa; 
4) na urządzenie refektarza potrzeba 1454 fl. 37 kr., a 5) na zapłacenie długów, które 
szwabscy benedyktyni pozaciągali, nim jeszcze przeniesieni zostali do Tyńca, a któ-
re uznano za słuszne, potrzeba 7975 fl. 55 4/8 kr., czyli razem wszystkiego 37 655 fl.

Całe to sprawozdanie, jakeśmy powiedzieli, uznała Kancelaria Nadworna za bała-
mutne, bo pomieszano wydatki na Kraków i na Tyniec; wydano naprzód więcej niż 
proponowano, bo 43 326 fl. 9/10 kr., chociaż nie było jeszcze pozwolenia z Wiednia, 
a co najważniejsza: wydatki te nie były należycie umotywowane. Przy tym przewle-
kanie sprawy zasługiwało na tym większą naganę, że Nadworna Kancelaria pozwoliła 
benedyktynom wypłacać co miesiąc dwa tysiące florenów z tzw. Stiftungsfond, ale 
uczyniła to w tej nadziei, że sprawa dotacji będzie rychło uregulowana, tymczasem 
drugi rok mijał, a we Lwowie nic jeszcze nie zrobiono.

Kancelaria Nadworna postanowiła przeto stanowczo tę sprawę zakończyć i przed-
łożyła dlatego cesarzowi następującą propozycję: z dniem 1 listopada 1807 roku 
zamknąć rachunki dotychczasowe Tyńca i liczyć dochodów z dóbr klasztornych 
13 938 fl. 20 kr., a to, czego brakuje do naznaczonej dotacji (30 tysięcy), 16 061 fl. 
40 kr. płacić w miesięcznych ratach po 1338 fl. 20 5/6 kr., dopóki opactwo tynieckie 
nie otrzyma jakich odpowiednich posiadłości. Oprócz tego należy dać 7975 fl. 55 
½ kr. na pokrycie długów, które szwabscy benedyktyni zaciągnęli, nim przybyli 
do Tyńca, wypłacić nadto 4500 fl. jako fundus instructus na reperację budynków, 
zakupienie bydła itd., 1454 fl. 37½ kr. na urządzenie refektarza, a 6054 fl. na urządze-
nie mieszkania opackiego. Dodatek miesięczny 1338 fl. 20 5/6 kr. winien iść głównie 
na utrzymanie profesorów w Krakowie. Propozycja przyjęta została na sesji z dnia 
7 stycznia 1807 roku przez arcyksięcia Rajnera, który w dekrecie wysłanym do ga-
licyjskiego gubernium kazał wyrazić naganę („mein Missfallen”) za zwłokę w całej 
sprawie i nieporządki w zaliczkach danych benedyktynom40.

 40 Arch. MWiO, Acta, cit., Sign. 67, ex februario 1808. Vortrag der vereinigt. Hofkanzlei, 7 Januar 1808. 
Ref. Hofr. Aug. Gruber. Na marginesie: „Auf seiner Majestät ausdrücklichen Befehl. Rajner mp.” Dekret 
an d. galiz. Gubernium. Wien 18 Februa. 1807. Z. 2968–263.



64 Kasaty klasztorów w Galicji. Wybór prac

Kto cokolwiek zna dzieje klasztorów w Galicji i postępowanie fiskusa z za-
konnikami, tego musi uderzyć ta niezwykła i nadzwyczajna hojność, z jaką sza-
fowano funduszami galicyjskimi na rzecz szwabskich benedyktynów. Kancelaria 
Nadworna gniewała się wprawdzie na gubernatora galicyjskiego, jednakże sama 
bardzo mało okroiła z preliminowanych przezeń wydatków. Tę hojność tłuma-
czą wielkie nadzieje, jakie przywiązywano w Wiedniu do działalności i wpływu 
szwabskiego konwentu na wykształcenie duchowieństwa i młodzieży gimnazjalnej  
w Krakowie.

Przy Wydziale Teologicznym dokompletowała się tymczasem ich liczba. Ojciec 
Grzegorz Ziegler, zatrzymawszy dogmatykę, odstąpił wykład historii kościelnej 
ojcu Piusowi Riegerowi. Przybył też ze Solnogrodu ojciec Marcin Zängerle i objął 
wykład Starego Testamentu, podczas gdy Marcin Altegger zatrzymał tylko Nowy 
Testament. Ulryk Meisterle, który początkowo wykładał teologię moralną, zastą-
piony został przez ojca Hermana Reismüllera, a sam został ustanowiony jako na-
uczyciel przy gimnazjum. Katechetą dla szkoły filozofii pozostał o. Wiktor Locher, 
a ojciec Henryk Enderle awansował z profesora gramatyki na katechetę. Kleryk 
Konrad Luttinger, któregośmy widzieli w Tyńcu, ustanowiony był przy gimnazjum 
w charakterze gimnazjalnego nauczyciela. Było ich więc dziewięciu w Krakowie 
pod koniec roku 1807.

W Tyńcu byli oprócz opata Ulryka Kecka (którego nazywają też Kieck i Kreck): 
prowizorem znany nam już ojciec Bernard Ganther, kuchmistrzem ojciec Benedykt 
Humel, magistrem nowicjuszów Celestyn Keppler, nauczycielem przy szkole nor-
malnej ojciec Kolumban Deigele, który poprzednio był katechetą przy gimnazjum 
w Krakowie. Oprócz tego było w Tyńcu sześciu kleryków, to jest: Zygmunt Lőhr, 
Adrian Huber, Werner Daghofer, Ferdynand Schiele, Kaźmirz Wurzinger i Stanisław 
Baumeister. Dwaj ostatni Niemcy, mimo polskich imion chrzestnych. Razem było 
więc w Tyńcu szwabskich benedyktynów jedenastu. Polaków było tam ośmiu, jak 
to później jeszcze zobaczymy.

IV 

Wielkie nadzieje przywiązywane do wpływu szwabskich benedyktynów, spro-
wadzonych z takim kosztem, a utrzymanych z takim nadzwyczajnym nakładem, 
zniweczył rok 1809. Austria rozpoczęła w kwietniu tego roku wojnę z Napoleonem, 
a równocześnie i z Księstwem Warszawskim. Pokazało się to następnie jako fatalny 
błąd, bo gdyby mogła choćby tylko 20 tysięcy wojsk swoich z Galicji wycofać i sta-
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wić pod Wagram, byłaby złamała potęgę Napoleona41. Przerachowano się widocz-
nie w kwietniu i nie liczono się ze zmianą, jaka zaszła w usposobieniu galicyjskich 
poddanych od czasu „rekuperacji” i „rewindykacji”. Wówczas, kiedy w roku 1773 
galicyjskie obywatelstwo składało homagialną przysięgę, dołożyło do tego z własnej 
chęci i woli gubernatorowi galicyjskiemu hrabiemu Pergenowi 6000 fl. dobrowolnej 
ofiary42, a dowodów takiej nadzwyczajnej lojalności można by przytoczyć bardzo 
wiele. Tymczasem urok Napoleona podziałał na umysły tak, że pomimo jego ku-
glarstwa politycznego odżył patriotyzm i rozbudziło się niesłychane bohaterstwo, 
którego w Wiedniu wcale się nie spodziewano. Dlatego widocznie nie przypusz-
czano, żeby tak małe i dopiero drugi rok istniejące Księstwo Warszawskie mogło 
taki zwycięski opór stawić.

Losy benedyktynów szwabskich związane są ściśle z tą wojną. Kiedy złote orły, 
którym białe ustąpić musiały miejsca na rozkaz Napoleona, zbliżały się do Krakowa, 
opuścił go nadzwyczajny pełnomocnik galicyjski arcyksiążę Franciszek, ale przez 
wyjazdem dał jeszcze na rękę benedyktynom 5081 fl. nadzwyczajnego wsparcia43. 
Kiedy książę Józef zajął 15 lipca Kraków, nie musiał ich pobyt w tym mieście być 
bardzo przyjemny, bo i kwaterunki wojskowe kosztowały ich 1392 fl. 18 kr., a wojska 
polskie i moskiewskie ściągały rekwizycję z dóbr klasztornych, położonych w powia-
tach jarosławskim, tarnowskim, bocheńskim, po części i w myślenickim, tak że opat 
obliczył koszta wojenne na 6525 fl. 20 kr.44. Tymczasem od połowy lipca przestała 
kasa powiatowa krakowska wypłacać im miesięczny dodatek w kwocie 1693 fl. 42 kr., 
nie dziw więc, że benedyktynom zajrzała bieda w oczy. Opat wręczył przeto księciu 
Dietrichsteinowi, który był nadwornym komisarzem (Hofcommissär), prośbę do ce-
sarza i już 1 października tego roku wydał cesarz pismo odręczne (Handschreiben), 
którym prośbę tę Kancelarii Nadwornej przekazał. Prosił w niej opat, żeby mu dawną 
miesięczną subwencję wypłacała kasa powiatowa w Myślenicach, skoro z Krakowa 
niczego już się spodziewać nie mógł, a nadto prosił, żeby te pięć tysięcy, które mu 
dał na rękę arcyksiążę Franciszek, były tymczasowo tylko zanotowane (vorgemerkt), 
ale żeby ich nie odliczano od subwencji, bo i tak dawno już je wydał na potrzeby 
Tyńca i Collegium Minus w Krakowie.

 41 A. Thiers, Historie du consulat, X, 480.

 42 Rkps Ossol. nr 525, I, f. 207. Por. Chotkowski, Pierwsze „Te Deum” w katedrze lwowskiej na zakoń-
czenie Starego Roku 1773, „Gazeta Kościelna” (1897) nr 50, 51 i 52.

 43 Arch. MWiO, Acta, cit., Sign. 4, ex Novembri 809. Vortrag der ver. Hofkanzlei, 7 October 809. Ref. Hauer.

 44 Arch. MWiO, Acta, cit., Sign. 43, ex Decembri 1410. Vortrag der ver. Hofkanzlei, 1 März 1810. Refer. 
Gruber.
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Prośba ta trafiła na usposobienie w Kancelarii Nadwornej jak najmniej korzystne 
i ze słów referatu (Gutachten) wieje pewna niechęć do uprzywilejowanego konwen-
tu szwabskiego. Położenie opactwa w Tyńcu może być przykre – czytamy w tym 
piśmie – ale nic więcej dać nie można nad to, co pobiera, to jest subwencję roczną, 
ale i tej chwilowo żądać nie może, skoro już dostali od arcyksięcia zaliczkę trzy-
miesięczną, jak to sami przyznają. Inne kongregacje zakonne, także pożyteczne, 
zajmujące się nauczaniem lub pielęgnowaniem chorych, również potrzebują wsparcia 
i są w położeniu jeszcze gorszym niż benedyktyni, zawsze najbardziej uwzględ-
niani („von der Regierung von jeher Hőchstbegünstigtes Stift”), zwłaszcza w wiel-
kiej biedzie znajdują się siostry miłosierdzia, i gdyby im się wsparcia odmówiło, 
mogłyby się słusznie żalić. Zresztą nie ma z czego dać, bo związek z władzami 
i kasami w Krakowie został obecnie zerwany, a finanse państwa są w tak nędznym 
stanie, że o jakimkolwiek dodatku ani myśleć nie można. Chybaby „prowizoryczna 
administracja funduszu fundacyjnego” (Stiftungsfond) coś dać mogła. Ten referat 
przedłożony został cesarzowi Franciszkowi już po zawarciu pokoju wiedeńskiego 
(14 października 1809), w którym tzw. Zachodnia Galicja po San przypadła Księstwu 
Warszawskiemu, a tzw. okręg krakowski posunięty został za Wisłę, po Skawinę 
i Wieliczkę. W ten sposób Tyniec odpadł od Galicji. Nie dziw, że cesarz Franciszek 
kazał odpowiedzieć na prośbę opata, że nie może dać opactwu żadnego wsparcia, 
a co się tyczy zaliczki danej przez pana kuzyna („Herrn Vetter”), to jest arcyksię-
cia Franciszka, nastąpi obliczenie, skoro Galicja zostanie opróżniona („geräumt”) 
i granica uregulowana45.

Szwabscy benedyktyni nie czekali jednak na tę odmowną odpowiedź w Tyńcu, 
lecz wynieśli się poza okręg krakowski, do klasztoru bernardynów w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Jaki był powód tego opuszczenia stanowiska, trudno dzisiaj stanow-
czo powiedzieć, ale w każdym razie widoczna, że wytrwać na zajętym stanowisku 
nie mieli ochoty ani odwagi. Hrabia Wurmser, który był po hrabim Dietrichsteinie 
nadwornym komisarzem (Hofcomissär) tłumaczył wprawdzie ich ucieczkę tym, 
że im zrabowano w ostatnich miesiącach wszelakie zapasy, które mieli, nawet oso-
biste oszczędności (peculium), ale zobaczymy, że tak źle nie było, bo opat zostawił 
po śmierci bardzo znaczny majątek. Hrabia Wurmser przytaczał też jako powód 
ich ucieczki, że doznawali od polskich braci swoich szyderstw i gróźb („bedroht”), 
że więc opuścili miejsce, gdzie pokoju spodziewać się nie mogli46. W każdym razie 

 45 Arch. MWiO, Acta, cit., Totis 4, November 1809, Franz mpp. Dekret a. d. galiz. Landes Praesidium. 
Pesth., 12 November 1809.

 46 Arch. MWiO, Acta, cit., Sign. 13, ex decembri 1810.
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nikt ich nie wypędzał, a że nie uciekali nagle, dowodzi ta okoliczność, że opat miał 
czas zabrać ze sobą dużo srebra ze skarbca kościelnego, jak to później zobaczymy. 
Tyle tylko stało się widocznym, że stracili zupełnie ochotę do dalszego pobytu 
w Polsce.

Mówiliśmy już, że prośba ich, wysłana do cesarza o wsparcie, została odrzu-
cona. Hrabia Wurmser zaliczył im wprawdzie 2000 fl., ale gubernium galicyj-
skie nie chciało nic dawać. Udali się przeto powtórnie wprost do cesarza z prośbą 
o wsparcie. W prośbie tej wywodzili, że z miłości do Najjaśniejszego Pana opuścili 
ojców swoich i ojczyznę, więc liczą na jego opiekę, bo gotowi są dalej mu służyć. 
Wszelako doświadczenie nauczyło ich, że w Galicji, gdzie ze strony Polaków („der 
Nationalen”) tyle robiono im trudności i gdzie odpowiedniego przyrostu wcale spo-
dziewać się nie mogą, dłużej jako konwent istnieć nie zdołają. Prosili przeto, żeby 
ich cesarz przeniósł w niemieckie strony, byle ich znowu nie łączył z jakim innym, 
już istniejącym konwentem, i żeby się to stało bez wyparcia innych zakonników 
(„ohne Verdrängung anderer”). Jeśliby zaś inaczej być nie mogło, wtedy poddają 
się wprawdzie twórczemu, najwyższemu rozporządzeniu („unter die schőpfende, 
allerhőchste Anordnung”), ale proszą, żeby cesarz rozwiązał ich zgromadzenie 
i naznaczył każdemu pojedynczo, jako prywatnej osobie, wedle zdolności każde-
go, jakie zatrudnienie i zajęcie. Dlatego też proszą o wsparcie, nie mając środków 
do utrzymania, ale proszą, żeby je każdy z osobna otrzymał.

Zakończenie tej prośby naprowadza na domysł, że w konwencie szwabskim 
zapanowało rozdwojenie. Już bowiem poprzednio udawał się opat do lwowskiego 
gubernium z taką samą prośbą, żeby każdemu z osobna dawano wsparcie, bo chciał 
uniknąć często powtarzających się nagabywań (Behelligungen) ze strony swoich braci 
w zakonie, dlatego że już nie żyją wspólnie, tylko prawie każdy osobno dla siebie.

Prośba ta otrzymała sygnaturę i numer 1179 i przesłana została do opinii hrabiemu 
Wurmserowi, który 12 stycznia następnego roku (1810) odpowiedział gorącym jej 
poparciem, przy czym prosił o zatwierdzenie (Passirung) owej subwencji 2000 fl., 
którą już był zaliczył benedyktynom. Zarazem obiecał, że niebawem nadeśle projekt, 
jakby ich konwent umieścić w Galicji bez obciążenia skarbu i jakby najlepiej zużyt-
kować ich zdolności w kraju, w którym tak bardzo zbywa na ludziach przydatnych 
(„anwendbare Subjekte”).

Wskutek tego otrzymali benedyktyni dekret cesarski 1 marca 1810, zawiadamiają-
cy ich, że Najjaśniejszy Pan obiecuje im dalszą opiekę i zaopatrzenie w dziedzicznych 
c.k. krajach47. Na tej obietnicy jednak musieli poprzestać, bo pokazało się, że fun-

 47 Arch. MWiO, Acta, cit., Sign. 60, ex junio 1810. Wien, 1 Maerz 1810. Z. 2487–190.
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dusze poza Galicją nie były zdolne ponieść kosztów przeniesienia tego konwentu 
i udotowania go w Austrii. W Galicji również nie można ich było ponownie doto-
wać, bo i tu fundusz religijny był wyczerpany. Znieść jaki inny klasztor i umieścić 
w nim benedyktynów także nie uchodziło, a przyłączyć ich do jakiego konwentu nie 
było można, bo sami tego nie chcieli, zrobiwszy smutne doświadczenie w opactwie 
tynieckim. Przy tym trzeba było brać i to na wzgląd, żeby konwent straciwszy po-
nownie stabilitas loci, przestał istnieć i naprawdę się rozwiązał, jak to już z podania 
do cesarza wynikało, trudno więc ich było przymuszać do ponownego wiązania się 
w zakonne zgromadzenie. Zobaczymy też, że większa część zawczasu starała się 
na własną rękę o posady w niemieckich stronach.

Kancelaria Nadworna jednak uznawała, że wsparcie dać im trzeba, choćby dla-
tego samego, że się pod opiekę cesarską udali. Tego wsparcia jednak nie można im 
było udzielić z dochodów dóbr opactwa tynieckiego, które pozostały poza okręgiem 
krakowskim, a przynosiły, jak nam wiadomo, tylko 1000 fl., bo dochód ten należał 
się opactwu tynieckiemu, a nie szwabskiemu konwentowi, który z Tyńca uciekł. 
Ponieważ jednak opactwo tynieckie należało teraz do Księstwa Warszawskiego, 
przeto straciły te dobra tytuł własności i dlatego nadawały się do ściągnięcia („sind 
zur Einziechung geeignet”), wszelako powinny przypaść do funduszu religijnego.

Jedno źródło wsparcia byłoby już tym samym wynalezione, ale było jeszcze i dru-
gie. Pokazało się bowiem, że wojska polskie zajęły wprawdzie (1809) Lwów, ale że nie 
zabrały pieniędzy, które zwano ogólnym funduszem (allgemeiner Stiftungsfond), 
w którym fundusz zakładowy tynieckiego opactwa zajmował niemałą pozycję, 
bo wynosił 2 922 484 fl., 15 ⅛ kr. Kancelaria proponowała przeto, żeby z tego fun-
duszu wypłacać szwabskim benedyktynom to samo wsparcie, które dotąd pobierali, 
to jest 1693 fl. 42 kr. miesięcznie, czyli rocznie 20 324 fl. 24 kr. Z tego przeznaczono 
dla opata 2000 fl., a dla dziewiętnastu członków 18 324 fl. 24 kr., czyli po 964 fl. 
26 kr. na głowę.

To wysokie wsparcie uzasadniała Kancelaria Nadworna tym argumentem, że pię-
ciu członków konwentu było profesorami teologii w Krakowie, więc nie można im 
dać niższej pensji, skoro najmłodszy profesor przy uniwersytecie krakowskim pobie-
ra 800 fl. Czterej inni, którzy byli przy gimnazjum profesorami, mogliby otrzymać 
pensję, jaką pobiera najniższy gimnazjalny nauczyciel w Krakowie. Co do reszty, 
to należałoby im dać przynajmniej po 500 fl., skoro Najjaśniejszy Pan naznaczył 
wychowańcom z Galicji kończącym wiedeński konwikt 500 fl. rocznej pensji („den 
aus dem Wiener Konwikte austretenden galizischen Zőglingen”).

Na tę propozycję kancelarii zgodził się cesarz Franciszek i położył na margi-
nesie przedłożenia własnoręczny podpis, wszelako kazał polecić gubernatorowi 
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galicyjskiemu, żeby jak najspieszniej nadesłał propozycję, na co by można użyć 
szwabskiego konwentu48. 

Kwestia zatrzymania tego konwentu w Galicji obchodziła bardzo gorąco nadwor-
nego komisarza hrabiego Wurmsera, który miał zadanie regulowania spraw gra-
nicznych z Księstwem Warszawskim. Już poprzedniego roku podał myśl hofratowi 
Kortumowi, który tymczasowo stał na czele galicyjskiego gubernium, że można 
by szwabski konwent przenieść do Lwowa i tam powierzyć mu wszystkie katedry 
teologiczne oraz urzędy nauczycieli przy gimnazjum. Kortum wysłał też już w lutym 
1810 sprawozdanie (Bericht), w którym myśl tę przedłożył Nadwornej Kancelarii, 
wypowiadając przy tym to przekonanie, że liczna młodzież gimnazjalna otrzyma 
pod ich kierunkiem należytą postać („die entsprechende Gestalt”), a liczni słuchacze 
teologii dostarczą im obszernego pola do działania. Również zwracał uwagę na to, 
że działalność ich przez niemieckie kazania wpłynie dobrze na Niemców i wielką 
liczbę urzędników niemieckich we Lwowie.

Ta propozycja nie podobała się jednak w Wiedniu i już w dekrecie z 28 czerw-
ca 1810 roku odpowiedziano, że nie można benedyktynom powierzyć wszystkich 
katedr teologicznych i gimnazjalnych we Lwowie, ponieważ przez to zamknęłoby 
się drogę do urzędów tym wszystkim godnym mężom, którzy stracili posady przez 
utratę prowincji (tj. Zachodniej Galicji), i odjęłoby wszelkie widoki na katedry 
„dźwigającemu się klerowi ormiańskiego i greckiego obrządku”. Zresztą do dusz-
pasterstwa nie mogą być benedyktyni użyci, dlatego że konwent ich nie posiada 
żadnej osobistości (Inviduum), która by znała język krajowy.

Mimo tej odmownej odpowiedzi zażądał nowy gubernator galicyjski hrabia Gons 
jeszcze raz opinii hrabiego Wurmsera. Tenże przesłuchał ponownie opata Kecka, 
ale otrzymał od niego odpowiedź „w tonie najpiękniejszej skromności i wdzięcz-
ności”, lecz stanowczą, że ani on sam, ani członkowie konwentu nie chcą już nadal 
istnieć w Galicji jako zakonne zgromadzenie, a przede wszystkim nie chcą wyprzeć 
żadnego innego konwentu i zająć cudzej własności.

Mimo to przeważyło w gubernium galicyjskim zdanie hofrata Kortuma, które 
sam hrabia Gons podzielał, że trzeba koniecznie konwent szwabski benedyktynów 
przenieść do Lwowa i osadzić w klasztorze dominikanów, dlatego że przesiedlenie 
do Lwowa tego zgromadzenia duchownego, „w którym panuje duch nauki, obyczaj-
ności i pożytecznej pracy”, przyjęte będzie przez wielką część mieszkańców Lwowa 
z wielką wdzięcznością.

 48 Arch. MWiO, Acta, cit., Sign. 43, ex decembri 1810. Vortrag d. ver. Hofkanzley, 1 März 1810. 771. 
Z. 8730–738. Dekret an d. galiziche Landstelle. Wien, 28 Juni 1810. Ref. Aug. Gruber.
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Prawda, że opat jest zrażony przykrościami, których w Krakowie doświadczył, ale 
można by mu wytłumaczyć, że we Lwowie panują inne stosunki jak w Krakowie, 
że otaczany będzie opieką rządu i trzech arcybiskupów, którzy są wierni zwolennicy 
(„treue Ahänger”) austriackiego rządu i roztropni opiekunowie nauk. Ponieważ zaś 
ludność Lwowa składa się w dwóch trzecich z prawowitych niemieckich obywateli 
(„zwei dritteln rechtlich gesinnten deutschen Bürgern”), przeto konwent może się 
spodziewać pożytecznego przyrostu. Co zaś do skrupułu, jaki jeszcze ma opat, że nie 
chciałby ponownie wyrugować innych zakonników, to nadmienił pan gubernator, 
że dominikanie, którzy będą musieli ustąpić, nie cieszą się nawet u ludu wielkim 
znaczeniem („selbst bei dem Volke in keinem Anschen stehen”).

To przedstawienie (Bericht) gubernatora oddano do referatu hofratowi Augusty-
nowi Gruberowi, o którym już wiemy, że nie podzielał zapału, z jakim się pierwej 
wyrażał o szwabskich benedyktynach Dankesreither, bo umyślnie pojechawszy 
do Krakowa i Tyńca, inne powziął przekonanie49. Dlatego w przedłożeniu swoim 
doszedł do wręcz odmiennych wniosków.

Nadworna Kancelaria uznaje trafność wywodów hrabiego Wurmsera i hrabiego 
Gonsa, zwłaszcza że zabranie majątku dominikanom we Lwowie „bardzo by pożą-
dany dodatek przyniosło celom finansowym”, wszelko, nie ubliżając nic zasługom 
niemieckich benedyktynów, nie może mieć pewności, czy by ten konwent przy 
obecnym swoim składzie mógł spełnić wszystkie pokładane w nim nadzieje.

Tymczasem z autopsji wiadomo referentowi, że spomiędzy pięciu profesorów 
teologii w Krakowie było dwóch szczególnie się wyróżniających, dwaj byli dobrymi 
nauczycielami swojego przedmiotu („brave Lehrem ihres Faches”) (o piątym nic nie 
mówi), czterej nauczyciele gimnazjalni okazywali chęci i zdolności wykształcenia 
się z czasem na zręcznych nauczycieli, dwaj najmłodsi księża w Tyńcu rokowali do-
bre nadzieje, ale po klerykach mniej się można spodziewać, dlatego że dwaj z nich 
mało zdradzali zdolności, a studium domowe w Tyńcu miało tylko jednego profe-
sora, który uczył i filozofii, i teologii, a był nim jeden z owych młodszych księży. 
W Krakowie będący profesorowie teologii pełnili też obowiązki kaznodziejów przy 
kościele Świętej Anny i chwalono, ich że dobrze nauczają („hatten das Lob eines 
richtigen Unterrichts”), wszelako żaden nie uchodził za doskonałego kaznodzieję.

Dlatego nie ujmując nic ich znakomitym przymiotom, nie można jednak uznać, 
żeby mogli odpowiedzieć nadzwyczajnym nadziejom, pokładanym w ich przesie-
dleniu do Lwowa. Jeśli obecni już nie potrafią zastąpić doskonalszych pomiędzy 

 49 Arch. MWiO, Acta, 102, Generalia F, Sign. 46, ex octobri 1812. Reiserelation Hofr. Gruber, Wien, 
2 Mai 1810. Zur Sitzung 14 März 1812.
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profesorami, to cóż dopiero mówić o kandydatach, których by dopiero we Lwowie 
zyskać mogli, zwłaszcza że obecny duch czasu nie będzie zachęcał zdolniejszej 
młodzieży, aby wstępowała do niemieckiego zakonu.

Zachodzi przy tym jeszcze i ta okoliczność, że opat stanowczo oświadczał, że nie 
życzy sobie tego, aby w Galicji po drugi raz odżył jego konwent, nie chce więc być 
ani połączony z innym konwentem, ani też wyprzeć z posiadłości innych zakonni-
ków. Wyrażał wprawdzie w obydwóch odpowiedziach swoje poddanie się na wolę 
cesarza, ale wbrew woli przymuszać go nie można, bo i we Lwowie czekałyby be-
nedyktynów przeciwności, a wtedy, niechętnie tam poszedłszy, jeszcze by prędzej 
stracili chęć do pracy.

Z tych przyczyn postawiła kancelaria wniosek, żeby Najjaśniejszy Pan rozwiązał 
to zgromadzenie. Pojedynczych członków zdolniejszych można by użyć za profeso-
rów we Lwowie, innym zaś polecić odprawianie tamże niemieckiego nabożeństwa. 
Tym końcem można by skasować klasztor dominikanów we Lwowie i dochody 
jego, które wynoszą 3468 fl. 53 kr. rocznie, zabrać na rzecz funduszu religijnego. 
Z dochodów tych można by utrzymać kilku benedyktynów, którzy by kościół po-
dominikański obsługiwali.

Tymczasem zaś należałoby im wypłacić to, co im się jeszcze od skarbu należy, 
to jest 9545 fl. 40 kr., a opatowi dać wynagrodzenia 3000 fl. z kapitałów dawniej-
szych (Stiftungsfond), które leżą we Lwowie.

Propozycję tę przyjął i dał na niej własnoręczny podpis cesarz Franciszek, a de-
kret ogłaszający zniesienie konwentu szwabskich benedyktynów odszedł 6 grudnia 
1810 roku do Lwowa50.

Dekret ten cesarski, rozwiązujący konwent szwabskich benedyktynów, przycho-
dził jednak już po niewczasie, bo po prawdzie już tenże nie istniał, a członkowie 
jego już przedtem luzem chodzili. Pierwszy wyniósł się z Kalwarii kleryk Kaźmirz 
Wurzinger i już 22 października tego roku (1810) wstąpił do opactwa Altenburg. 
W ślad za nim poszedł były kuchmistrz w Tyńcu Benedykt Humel, który z dwoma 
klerykami, Ferdynandem Schielem i Stanisławem Baumeisterem wstąpił już 29 paź-
dziernika tego roku do opactwa w Gőtweig. Tego też roku, już od 1 listopada, objął 
katedrę dogmatyki w seminarium duchownym w Linzu były profesor tego przedmio-
tu w Krakowie, Grzegorz Ziegler, a niebawem poszli w jego ślady inni profesorowie 
krakowscy. Roman Zängerle został profesorem przy uniwersytecie w Pradze, Herman 

 50 Arch. MWiO, Acta, cit., Sign. 43, ex decembri 1810. Vortrag d. ver. Hofkanzley 24 November 1810. 
„Wegen fernerer Verwendung der deutchen Benediktiner Gemeinde von Tyniec”. Dekret a. d. galiz. Guber-
nium, 6 December 1810. Die Auflösung der Tyniecer Stiftsgemeinde betref. Z. 17. 527–1550.
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Reismüller w Grazu, a Marcin Altegger w Ołomuńcu, gdzie także nauczyciel religii 
dla uczniów filozofii, Wiktor Locher, takie samo otrzymał zajęcie. Czterech wstąpiło 
do opactwa benedyktynów szkockich (Schotten) w Wiedniu, to jest trzej nauczyciele 
gimnazjalni: Henryk Enderle, Konrad Luttinger i Ulryk Meisterle, a jako czwarty 
poszedł z nimi były nauczyciel szkoły normalnej w Tyńcu, Kolumban Deigele. Jeden 
tylko z sześciu profesorów teologii, Pius Rieger, który w Krakowie wykładał historię 
kościelną, pozostał w Galicji i osiadł w Tuchowie przy ekspozyturze. Tam też miano-
wany został administratorem probostwa były prowizor opactwa tynieckiego Bernard 
Ganther. Ostatni opuścił Galicję magister nowicjuszów Celestyn Keppler, który 
razem z trzema klerykami: Zygmuntem Löhrem, Adrianem Huberem i Wernerem 
Daghoferem, przyjęty został 11 listopada 1811 roku do opactwa Admont w Styrii.

Wszyscy opatrzeni byli w bardzo przyzwoite pensje i likwidowali sobie znaczne 
koszta podróży, tak że nawet niektórzy więcej dostali, niż się należało. Dawano im 
też jednorazową odprawę, i to bardzo znaczną. Tak np. profesor Pius Rieger, który 
osiadł w Tuchowie, otrzymał 4000 fl. jednorazowej odprawy (Abfertigung), a na-
stępnie wypłacano mu pensję w Tuchowie, licząc od 1 maja 1811 roku51.

Opat szwabskiego konwentu Ulryk Keck pobrał do końca października 1812 roku 
znaczną sumę, bo 16 725 fl. b.z. (w bankocetlach), a żądał jeszcze 833 fl. 20 kr., przy 
czym koszta podróży osobno miał wynagrodzone. W Wiedniu jednak okrojono jego 
pretensje i dano tylko 283 fl. 20 kr. b.z. Opat ten mianowany został przez cesarza 
kanonikiem gremialnym kapituły w Wielkim Waradynie i tam umarł w roku 1816. 
Wtedy pokazało się, że uchodząc z Tyńca, zabrał ze sobą sreber i precjozów wartości 
szacunkowej 2532 fl. 43 kr. m.c. (monety konwencyjnej). Polscy benedyktyni, któ-
rzy pozostali w Tyńcu, przypuszczali widocznie, że odda to, co zabrał, bo dopiero 
na wieść o jego śmierci uwiadomił o tym ojciec Tomasiewicz naczelnika powiatu 
bocheńskiego barona Bauma. Baum wysłał natychmiast wezwanie do kapituły 
w Wielkim Waradynie, żeby oddała te srebra, do których ani kapituła, ani spad-
kobiercy nie mogli rościć żadnych pretensji. Wszelako kapituła zbyła to wezwanie 
milczeniem. Nadworna Kancelaria przesłała następnie 13 lutego 1817 roku notę 
do kancelarii węgierskiej, żeby kapitule nakazała wydanie tych sreber: nic jednak 
nie wiemy, czy ten nakaz przyniósł jaki rezultat. Zdaje się, że na Węgrzech, gdzie 
jeszcze wówczas język łaciński powszechnie panował, trzymano się zasady beati 
possidentes. Ten opat, który miał nie tylko tynieckie, ale i dwa inne benedyktyńskie 

 51 Arch. MWiO, Acta, cit., Sign. 26, ex maio 1813. Bericht der k.k. Staatsbuchhaltung in Stiftssachen an 
die vereinigte Hofkanzley, Wien, 5 Hornung 1813. Z. 18 478–2044. Dekret an das galiz. Landesgubernium, 
Wien, 6 Mai 1813.
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opactwa polskie „przyprowadzić do należytego ładu i karności”, który tyle narze-
kał w prośbach do gubernatora i do cesarza wysłanych na ucisk doznany ze strony 
Polaków, na ich zdzierstwa, które go pozbawiły ostatniego kawałka chleba; na szy-
kany i groźby ze strony polskich braci w opactwie, umierał, zostawiając „zabrane” 
z Tyńca srebra i bardzo znaczny majątek („ein sehr bedeutendes Vermőgen”).

Natomiast z pewnością to powiedzieć możemy, że benedyktyni polscy, którzy byli 
przezeń wygnani z opactwa, nie „zabrali” nic ze sobą. Ci zaś polscy benedyktyni, 
którzy przetrwali połączenie ze szwabskim konwentem i po jego ucieczce w Tyńcu 
pozostali, żyli w niedostatku, ale żyć pragnęli, aż i dla nich wybiła ostatnia godzina.

V

Lud okoliczny wywodzi nazwę naszego opactwa od tańca i zowie je Toniec52. 
Rzeczywiście obracało się opactwo jak panna, z którą tańczą „odbijanego”, ale też 
sprawdziło się na nim przysłowie, że wyszło jak panna z tańca. Rok 1809 uwolnił 
polski konwent tyniecki od nieproszonych braci szwabskich i przydzielił opactwo 
do Księstwa Warszawskiego, ale zostały mu tylko te dobra, które leżały w okręgu 
krakowskim. To, co leżało poza „rajonem”, zasekwestrował rząd austriacki i nic 
nie dał. Sześć lat wiedli benedyktyni w Tyńcu spokojny żywot, wybrawszy sobie 
przeora w myśl konstytucji papieskich. Wybór ich padł na dawniejszego proboszcza 
w Tyńcu, ojca Ignacego Tomaniewicza. Ze siedmiu, którym pozwolono pozostać 
w opactwie w roku 1806, urosła ich liczba do jedenastu, nie licząc dwóch, którzy byli 
na probostwach zakonnych w Wieliczce i Piotrkowicach. W Tuchowie było dwóch 
z konwentu szwabskiego, których nazwiska już nam są znane.

Dochody opactwa umniejszyły się przez utratę części dóbr klasztornych na 9938 fl. 
i nie starczyły na utrzymanie klasztoru, kościoła i szkoły, musieli się przeto zakonni-
cy zadłużyć. Skoro więc przez traktaty na kongresie wiedeńskim zawarte przeszedł 
ponownie Tyniec pod panowanie austriackie, przypomnieli sobie, jak hojną dłonią 
dawał rząd dotacje i wsparcia nadzwyczajne benedyktynom szwabskim, i dlatego 
wnieśli prośbę do cesarza o zwrot tych dóbr, które im w roku 1809 przez rząd au-
striacki zasekwestrowane zostały. Prośba ta słuszna i sprawiedliwa miała jednak 
fatalne skutki dla opactwa.

Odesłano ją z Wiednia do gubernium galicyjskiego i zażądano sprawozdania. 
Gubernium zażądało sprawozdania od konsystorza w Tarnowie i tzw. generalnego 

 52 S. Udziela, Tyniec pod względem topograficzno-etnograficznym, Wieliczka 1897, s. 6.
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wikariusza w Sączu. Tym generalnym wikariuszem dla trzech powiatów: sądeckie-
go, bocheńskiego, myślenickiego, był podówczas ks. Bayer, człowiek trzymający się 
zasady, że nie święci garnki lepią. Ponieważ zaś obecnie zamierzano dla czterech 
powiatów założyć nowe biskupstwo, a ks. Bayer miał pewne widoki, a nawet podobno 
i obietnice, że biskupem zostanie, więc też starannie patrzał, stąd wiatr wieje i słu-
chał, jak trawa rośnie. Konsystorz w Tarnowie wydelegował jako komisarza śledczego 
księdza radcę Boczkowskiego, który razem z ks. Bayerem zjechał do Tyńca już we 
dwa dni po Trzech Królach w roku 1816 i, jak następnie zobaczymy, całym zacho-
waniem swoim wywołali obaj komisarze duchowni wielkie w opactwie zgorszenie.

Ks. Bayer opisał jak najgorzej zakonników, że karność klasztorna zupełnie pod-
upadła, i dawał tę mądrą radę, że trzeba by wydać odezwę do wszystkich benedyk-
tynów w monarchii, aby proponowali jakiego dobrego przeora, któremu by cesarz 
mógł nakazać, żeby ex obedientia dobrał sobie większą liczbę benedyktynów i osiadł 
w Tyńcu. Pomysł ten nie bardzo chlubnie świadczy o znajomości ustaw kościel-
nych i przekonaniach ks. Bayera. Ks. Boczkowski opisał tylko prowizora opactwa 
ojca Jakuba Lubowskiego, że za mało przestrzega reguły zakonnej i nie dostarcza 
wszystkiego, co potrzebne zakonnikom, tak że nawet habitów porządnych nie mają. 
Zresztą w propozycje i rady żadne się nie wdawał.

Jako komisarz rządowy wyznaczony był baron Baum, naczelnik powiatu bocheń-
skiego, który awansował na hofrata. Baum postawił jasno kwestię: Jeśli Najjaśniejszy 
Pan chce, żeby opactwo istniało nadal, to muszą mu być zwrócono dobra zasekwe-
strowane w roku 1809, bo nie ma żadnego tytułu, na mocy którego by można je 
dłużej pod sekwestrem trzymać. Podobała się Baumowi myśl ks. Bayera, że można 
by w Tyńcu osadzić jeszcze raz niemieckich benedyktynów, zwłaszcza że biskup-
stwo tarnowskie miało być już teraz stanowczo obsadzone i założone seminarium 
diecezjalne, więc zaraz by profesorowie byli gotowi, gdyby się benedyktynów nie-
mieckich sprowadziło.

Gubernator galicyjski sam pojechał do Tyńca, żeby się naocznie przekonać o sta-
nie opactwa i w sprawozdaniu swoim53, przesłanym do Wiednia 6 czerwca, stawił 
wniosek o zniesienie opactwa. Uzasadniał go tym, że upadek moralny i ducho-
wy zgromadzenia, zły stan majątkowy i wielkie długi, jakie opactwo zaciągnęło, 
bo 19 632 fl. 6 kr. m.c., przy czym 10 059 fl. winne jest swoim urzędnikom i służbie; 
opłakany stan budynków mieszkalnych i gospodarczych, mała ilość osób w zgroma-
dzeniu, które się składa tylko z siedmiu osób i jednego kleryka, a nie ma widoków, 

 53 Arch. MWiO, Acta, cit., Sign. 110, ex septembri 1816. Geistliches Departament. Sitzung, 19 Septem-
ber 1816. Bericht der galiz. k. k. Staathalter., 7 Juni 1816. Z. 20784.
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żeby mogło liczbę swą nowym przerostem powiększyć; wszystko to domaga się 
koniecznie zniesienia opactwa. Sprowadzenie zakonników niemieckich, doradza-
ne przez ks. Bayera i barona Bauma, uważał pan gubernator za nieodpowiednie, 
bo profesorów dla seminarium duchownego w Tarnowie będzie można znaleźć 
i ustanowić tańszym kosztem. Co innego było przed dziesięciu laty, kiedy benedyk-
tyni z Wiblingen byli sprowadzeni na profesorów do Krakowa, a co innego teraz, 
gdy Kraków już do Austrii nie należy.

Mimo to uważał gubernator, że zabudowania klasztorne opactwa, które znalazł 
w tak bardzo złym stanie, jak w sam raz nadawałyby się na założenie seminarium 
duchownego, a dotacja opactwa na utrzymanie tego zakładu, którego potrzebę uzna-
wał, dlatego że coraz mniej młodzieży poświęcało się w Galicji stanowi duchowne-
mu54. Na przełożonego tego seminarium byłby stosowny były profesor w Krakowie 
i przeor w Tyńcu, a obecnie profesor w Wiedniu, Grzegorz Ziegler. Ten by potrafił 
najlepiej dobrać sobie niemieckich zakonników (deutsche Conwentualen) i nauczy-
cieli, a przy ich pomocy urządzić zakład, z którego by wyszedł dobrze wychowany 
kler dla tarnowskiej diecezji. Co więcej, pan hrabia Gons uważał nawet, że klasztor, 
którego budynki uznał za zrujnowane do tego stopnia, iż w nich zakonnicy dłużej 
pozostawać nie mogli, zdałby się nawet na rezydencję biskupa i kapituły. Była 
więc w tym niezaprzeczona sprzeczność, zdradzająca tendencję, która jeszcze wi-
doczniejszą jest w tym, że długi opactwa podał na 29 691 fl. m.c., podczas gdy one 
rzeczywiście wynosiły tylko 29 691 złp, to jest 7422 fl. 45 kr. Nadto podał dochody 
na 4000 fl., podczas gdy one wynosiły rzeczywiście 9938 fl. Liczbę zakonników 
obliczył na osiem osób, a było ich rzeczywiście w opactwie jedenaście.

Sprawozdanie gubernatora galicyjskiego oddane zostało przez Kancelarię Na-
dworną do referatu hofratowi Augustowi Gruberowi, który zaproponował zniesienie 
opactwa. Uzasadniał zaś w następujący sposób. Opactwo liczy wprawdzie więcej 
członków, niż podał gubernator, ale jeden ma już lat 80, dwaj mają po 60. Dwaj 
profesi mają 37 i 27 lat, a kleryk Ogurek ma 36 lat, ale już w roku 1806 uznany zo-
stał za niezdolnego do święceń kapłańskich. Dochody opactwa wynoszą 9938 fl., 
ale gdyby mu oddane zostały dochody z dóbr zasekwestrowanych (w roku 1809), 
które wynoszą 4000 fl., wtedy miałyby 13 938 fl., wszelako zgromadzenie to nie 
potrafi się rządzić ani gospodarować. Opata dla nich sprowadzić i ex obedientia 

 54 Arch. MWiO, Acta, cit., Sign. 97, ex februario 1817. Vortrag der verein. Hofkanzley mit dem Antrage 
um Aufhebung des Stiftes, Tyniec, 1 August 1816. Ref. Gruber. gez. Gr. Ugarte. „Das Lokale und Dotazion 
des Stiftes sey aber ganz geeignet um in eine Pflanzschule und Lehranstalt für den immer schwächer wer-
denden geistlichen Nachwuchs verwandelt zu werden”.
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w Tyńcu osadzić, jak proponuje generalny wikariusz w Sączu, także nie można, 
bo benedyktyni przysięgają w profesji na stabilitas loci. Zakładu wychowawczego 
urządzać nie można, jak proponuje gubernium galicyjskie, bo Ziegler, który jest 
obecnie profesorem dogmatyki w uniwersytecie wiedeńskim, pewnie by chętnie 
do Tyńca nie poszedł. Inni zaś jego dawniejsi współbracia benedyktyni także do Tyń-
ca nie wrócą, bo jedni mają urzędy, których nie będą chcieli porzucić, albo wstąpili 
do innych opactw i złożyli ślub na stabilitas loci, więc miejsc swoich nie porzucą.

Propozycja gubernatora, dotycząca zamienienia opactwa na rezydencję bisku-
pa i kapituły, zasługuje na uwagę, ale w takim razie cały realny majątek opactwa 
poszedłby na dotację biskupa. Bądź co bądź, i tak część dotacji tynieckiej będzie 
musiała być obrócona na dotację biskupa, ponieważ dawne opackie dobra leżą 
w Galicji. Przede wszystkim więc trzeba dobra klasztorne ściągnąć („einziehen”) 
do funduszu religijnego, ojcom dać po 300 fl. pensji i tyleż Ogurkowi; w Tuchowie 
zaś trzeba zostawić dwóch ojców, ale tym trzeba by dać więcej niż po 300 fl. Na re-
feracie tym położył cesarz Franciszek własnoręczny podpis i kazał znieść opactwo 
tynieckie 8 września 1816 roku55.

Na mocy tego wysłany został do Lwowa dekret 13 września, nakazujący zniesienie 
opactwa, spensjonowanie siedmiu księży i jednego kleryka. Przy tym polecono gu-
bernatorowi, żeby się porozumiał z ordynariatem w Nowym Sączu co do obsadzenia 
probostwa w Tyńcu, gdzie szkoła istniejąca w klasztorze powinna także pozostać. 
Dotacja probostwa i szkoły powinna być wzięta z dochodów tynieckich. Co się 
zaś tyczy Tuchowa, należy także zapytać ordynariat trzech zachodnich powiatów 
(w Nowym Sączu), czy ekspozytura w Tuchowie ma nadal istnieć, jaką pensję na-
leżałoby tam wyznaczyć, ile by trzeba wyznaczyć należytości za msze funduszowe, 
które tam powinny być odprawiane. Tymczasem zostawić trzeba w Tuchowie oby-
dwóch benedyktynów i jeszcze się wytrzymać ze „ściągnięciem” dóbr należących 
do ekspozytury w Tuchowie.

Polscy benedyktyni w Tyńcu przeczuwali widocznie, co ich czeka, bo już w sierp-
niu tego roku wysłali do cesarza prośbę, w której oświadczyli, że zrzekają się za-
sekwestrowanych dóbr swoich, byle im tylko istnieć pozwolił. Obiecywali nawet, 
że założą w klasztorze szkołę główną normalną (Normal Hauptschule), a po roku 
nawet otworzą w Tyńcu gimnazjum. W końcu prosili, aby im wytoczono śledztwo, 
jeśli zostali przez komisarzy oskarżeni o jakie przewinienia. Prośba ta nadeszła 

 55 Arch. MWiO, l. c., „Bey den augezeigten Umständen genehmige Ich die Aufhebung des Benedictiner 
Stifts Tyniec auf die von der Kanzley angetragene Art”, Schönbrunn, 8 September 1816. Franz mp. Z. 9324. 
Sign. 92, ex aprili 1817. Hofdekret an d. galiz. Guber., Wien, 13 September 1816. Z. 18123–1454.
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na początku listopada do Wiednia i już 15 listopada przesłana została z gabinetu 
cesarskiego do kancelarii, opatrzona w cesarską sygnaturę56.

Tegoż samego dnia mianowało gubernium galicyjskie komisarzami do zniesienia 
opactwa (Aufhebungskommission) ks. radcę Boczkowskiego i barona Bauma. Skoro 
obaj przybyli do Tyńca, wręczył im przeor ojciec Tomaniewicz odpis prośby prze-
słanej do tronu i prośbę, aby się wstrzymali z wykonaniem czynności kasacyjnej. 
Baum jednak miał polecenie, żeby zakonników zaraz nie wypędzał z klasztoru i po-
zwolił im zostać do końca roku, a na ten czas wyznaczył im potrzebne utrzymanie. 
Komisarze komisyjni rozpoczęli więc zwykłe w takich razach przepisane czynności, 
to jest spisywali personał klasztoru i sporządzali dokładny spis majątku ruchomego, 
przy czym zakonnicy musieli składać manifestacyjną przysięgę, że niczego nie ukryli 
i nie zataili. Zanim tę sprawę omówimy, wrócimy do prośby benedyktynów, wyżej 
wspomnianej. Prośbę tę poparł osobnym podaniem Józef Ciołowski, który miesz-
kał w Krakowie. Był to budowniczy i zaufany przyjaciel tynieckich benedyktynów, 
którym za małym wynagrodzeniem naprawiał budynki klasztorne. Benedyktyni 
szwabscy pozbyli go się z Tyńca, ale z ich odejściem znowu wrócił do dawnych 
usług. A że był człek od pióra, więc wystosował do cesarza Franciszka cięte pismo, 
którym jednak raczej zaszkodził, niż pomógł benedyktynom.

Podanie to przesłane zostało do gubernium galicyjskiego i wróciło z odpowie-
dzią już 15 grudnia, tak że 2 stycznia było przedmiotem osobnego przedłożenia 
Nadwornej Kancelarii. Miał je w referacie hofrat Jüstel57.

Ciołowski wywodził na wstępie, że opactwa nie powinien cesarz znosić, skoro 
benedyktyni chcą nie tylko szkołę normalną, ale i gimnazjum w Tyńcu założyć. 
Obietnicy tej mogą dotrzymać, bo dochody ich starczą na to. Prawda, że obecnie 
majątkowe ich położenie jest krytyczne, ale wina w tym jest szwabskich benedykty-
nów, których nieumiejętność i niegospodarność („Unwissenheit und Unwirtschaft”) 
spowodowała obecny opłakany stan gospodarstwa w Tyńcu. Oni pobrali wprawdzie 
znaczne sumy pieniędzy, ale nic nie zrobili i uciekli, zostawiwszy budynki w opła-
kanym stanie. Jeśli przeto obecnie powstał zamiar zniesienia opactwa, to prawdo-
podobnie winne temu oszczercze przedstawienia generalnego wikariusza z Nowego 
Sącza ks. Bayera i komisarza śledczego ks. Boczkowskiego, ale oba te indywidua 
nie zasługują na wiarę, bo ich zachowanie się w klasztorze źle świadczyło o po-

 56 Arch. MWiO, Acta, cit., Sign. 28, ex februario 1817. Z. 51.995.

 57 Arch. MWiO, Acta, cit., Sign. 97, ex februario 1817. Bericht d. galiz. Guber., Lemberg, 15 XI 1816. 
G. Z. 51995. Vortrag d. ver. Hofkanzley über das Höchstbezeichnete Gesuch der Tyniecer Benediktiner 
Gemeinde um ihren ferneren Bestand. Wien, 2 Jänner 1817. Z. 2871–187. Ref. Jüstel.
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wadze i zacności ich charakteru („wenig beruhigende Beweise von der Würde ih-
res Charakters gegeben hätten”). Zresztą śledztwo wykaże bezpodstawność tych 
oszczerstw. Ludność okoliczna i cały kraj pragnie zachowania tynieckiego opactwa, 
a zniesienie jego zasmuciłoby wszystkie serca.

Gubernium odpowiedziało na oba te podania, że już w roku 1805 spisane zostały 
obszerne akta, wykazujące zupełny upadek zakonnej karności w opactwie. Akta te 
zostały oddane w roku 1809 do Warszawy, więc gubernium nie może ich przedłożyć, 
ale wystarczy wskazać na to, że i hofrat Dankesreither, i baron Lipowski bardzo 
złą opinię wydali w roku 1806 o zakonnikach w Tyńcu. Zgromadzenie polskie 
zostało też dlatego rozwiązane najwyższym rozkazem 17 września 1806, a opac-
two zostało oddane niemieckiemu zgromadzeniu, sprowadzonemu z Wiblingen. 
Najbardziej skandaliczne indywidua zostały wtedy z opactwa wydalone do in-
nych klasztorów i tylko kilku polskim członkom pozwolono pozostać. De facto 
więc istniało w Tyńcu tylko niemieckie zgromadzenie, a skoro to – nie ucie-
kło – lecz zostało wypędzone przez naczelników inwazji, doznawszy zniewag 
(„durch die Authoritäten der Invasion, nach vorhergegangenen Misshandlungen 
verdrängt”), wtedy zostało w Tyńcu wprawdzie kilku polskich członków, ale ci 
niewiele są warci, bezkarni, rozpuszczeni i właściwie nie mogą się wcale uwa-
żać za istniejące zgromadzenie zakonne. Obiecują wprawdzie, że założą szkołę 
i gimnazjum, ale najpierw nie mają do tego odpowiednich ludzi, a choćby mieli, 
to zważywszy, jaki duch wieje z pisma Józefa Ciołowskiego, nigdy by guber-
nium nie mogło doradzać, żeby takim nauczycielom miało być powierzone wy-
chowanie galicyjskiej młodzieży, bo rząd austriacki mało dobrego mógłby się  
po niej spodziewać.

Twierdzenie Ciołowskiego, że ludność przywiązana jest do opactwa, że nabo-
żeństwo bardzo przykładnie w Tyńcu się odprawia, jest tyle warte, co i inne jego 
twierdzenia, mianowicie oszczerstwa miotane na niemieckich benedyktynów, któ-
rzy, prawda, że duże sumy pieniędzy pobrali, ale się wyrachowali ze wszystkiego, 
i tylko żałować trzeba, że nie posłuchali zaproszenia w roku 1810 i do Lwowa się 
nie przenieśli, jak tego gubernator bardzo pragnął. Ciołowski pisze to wszystko 
przez zemstę, bo sam dawniej utrzymywał budynki klasztoru „za niestosunkowo 
niską cenę”, ale kosztem klasztoru się bogacił, a ponieważ konwent niemiecki nie 
chciał tego nieporządku (Unfug) tolerować, przeto teraz Ciołowski mści się na nich. 
Jego oskarżenia wymierzone przeciwko ks. Bayerowi i Boczkowskiemu przesłało 
gubernium w odpisie generalnemu wikariuszowi w Sączu, ks. Bayerowi. Mimo 
to wszystko wstrzymało gubernium ostateczne skasowanie klasztoru i wydalenie 
zakonników, czekając dalszego rozporządzenia z Wiednia.
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Nadmieniamy tu mimochodem, że cały ten wywód historyczny o dawniejszych 
śledztwach i rzekomym zniesieniu opactwa polskiego w roku 1806 był fałszywy, 
bo nigdy taki dekret nie został wydany. Konwent niemiecki złączony został z pol-
skim, a skoro sam się odłączył, to benedyktyni tynieccy mieli prawo do dalszej eg-
zystencji, czego najlepszym dowodem jest właśnie to, że został osobny dekret carski 
kasacyjny wydany. Pan gubernator, biorąc w obronę niemieckich benedyktynów 
przed zarzutem, że wielkie sumy pieniędzy pobrali, przytoczył, że się wyrachowali 
ze wszystkich pobranych pieniędzy, nie wyjaśnił jednak tej kwestii, dlaczego zosta-
wili budynki klasztorne w tak opłakanym stanie, skoro na ich restaurację otrzymali 
tak znaczne fundusze, jakeśmy to wyżej widzieli.

 Cała ta odpowiedź gubernatora nie podobała się też w Wiedniu, dlatego że głów-
ny nacisk położył na niemoralność zakonników, jakby ona miała być powodem 
zniesienia opactwa. Dlatego hofrat Jüstel słusznie wywodził w swoim referacie, 
że oskarżenia, odnoszące się do dawniejszego okresu, to jest roku 1805, nie należą 
do rzeczy, bo zakonnicy, którzy byli wówczas oskarżeni, nie należą teraz do opac-
twa. Co się zaś tyczy obecnych zakonników, to nie może wystarczyć jednostronne 
sprawozdanie komisarza ks. Boczkowskiego, zwłaszcza że ciąży na nim zarzut, 
jakoby się w opactwie niegodnie zachowywał, tym bardziej że oskarżał tylko jed-
nego prowizora, i to głównie o to, że nie dostarcza potrzebnych rzeczy zakonnikom. 
Dlatego też gubernium niestosownie sobie postąpiło, że oskarżenia, jakie Ciołowski 
podniósł przeciwko ks. Boczkowskiemu i Bayerowi, posłało temu ostatniemu do opi-
nii, bo należało oskarżenia te zbadać przez zaufanych urzędników, jak np. barona 
Bauma lub naczelnika powiatu myślenickiego. W każdym razie kancelaria czeka 
w tej sprawie dokładnych wiadomości i działać będzie z całą surowością, jakiej 
wymagają znaczne zgorszenia wywołane przez przełożonych diecezji58.

Natomiast kancelaria podzielała zdanie gubernatora, że opactwo tynieckie prze-
stało właściwie istnieć z chwilą, gdy odeszli benedyktyni sprowadzeni z Wiblingen. 
Wznawiać opactwa nie ma potrzeby, bo jeśli zostanie założone seminarium die-
cezjalne, to biskup będzie miał prawo sam sobie dobierać profesorów, nie można 
mu więc narzucać benedyktynów skądinąd sprowadzonych, bo zwykle wynikają 
stąd kolizje, gdy zakonnicy wychowują kler świecki. Zwrócić zasekwestrowanych 
dóbr Tyńcowi także nie można, bo fundusz religijny – i tak osłabiony – poniósłby 
znaczną stratę, a majątek ten z większą korzyścią dałby się użyć na dotację trzeciego 

 58 Arch. MWiO, l. c.: „Und verspricht mit jenem Ernste zu handeln, zu welchem angeblicht von Dio-
ceasanvorstehern veranlasste bedeutende Ärgernisse auffordern”. Zdaje się, że rezultat tego śledztwa nie 
był pomyślny dla ks. Bayera. 
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biskupstwa. Skutkiem tego przedstawienia dopisał cesarz Franciszek na margine-
sie rezolucję, że dekret z 8 września 1816 roku znoszący opactwo pozostaje w swej 
mocy i 4 lutego odszedł do Lwowa dekret orzekający ostateczny koniec opactwa59.

Tymczasem nadeszły też już do Wiednia dwa sprawozdanie ze Lwowa, datowane 
29 listopada 1816 roku, o których już wyżej była mowa. Jedno dotyczyło kwestii 
osób tworzących konwent tyniecki, drugie zawierało dokładny inwentarz skarbu 
kościelnego. W pierwszym proponowało gubernium, żeby w Tyńcu pozostawić 
na probostwo ojca Tomaniewicza, który się wylegitymował przed komisją kasacyjną 
jako kanonicznie instytuowany proboszcz i oświadczył, że stanowiska swojego nie 
opuści. Zachodziła tylko ta trudność, że dekret kasacyjny z 13 września 1816 roku 
przepisywał dla proboszcza 600 fl., a gubernatorowi chodziło o to, żeby tyle pie-
niędzy nie dawać. Proponował przeto, żeby się ojciec Tomaniewicz tymczasem 
obywał dochodami probostwa, które, wedle sprawdzonej przez lwowską buchal-
terię z 12 czerwca roku 1793 fasji, wynosiły 216 fl. 11,75 kr.60. Była to propozycja 
podwójnie niesłuszna, bo Tomaniewicz nie tylko miał otrzymać mniej niż cesarz 
przeznaczył, ale nawet nie tyle, co przeznaczone było dla innych zakonnych profe-
sów, to jest 300 fl.

Dwaj zakonnicy, Tadeusz Lichocki i Jakub Lubowski, oświadczyli, że zostaną 
w opactwie do pomocy w duszpasterstwie, a gubernium nie miało nic przeciw 
temu. Ojciec Jan Dybizbański, który się był z Tuchowa przeniósł do Tyńca i liczył 
już lat 80, oświadczył, że się uda do bonifratrów w Zebrzydowicach. Ojciec Szymon 
Niewolski i kleryk Ogurek, który już w 1806 roku miał zamiar udać się na Węgry, ale 
w Tyńcu jednak do końca wytrwał, oświadczyli, że osiądą w klasztorze bernardynów 
na Kalwarii Zebrzydowskiej. Ojciec Łukasz Kłosiński chciał być umieszczony przy 
probostwie w Mikluszowicach (powiecie bocheńskim).

Pozostawało jeszcze dwóch kleryków i jeden laik. Pierwszy z nich, Szymon 
Kolumbus Warmusiński, ukończył humaniora w Podolińcu (na Węgrzech), a dru-
gi, Franciszek Bonifacy Nastalski, ukończył tamże tylko syntaxę, nie mogli więc 
odbywać dalszych studiów teologicznych w generalnym seminarium we Lwowie. 
Dlatego pierwszy oświadczył, że się przeniesie do którego klasztoru w Królestwie 
Polskim, a drugi do Krakowa, gdzie miał krewnych. Ponieważ obaj byli rodem 
z Galicji, a drugi nawet był konskrybowany do wojska, więc nie mogli opuścić 

 59 Arch. MWiO, l. c.: „Es hat diese Sache bei meiner Entschliessung vom 8 September 1816 zu verbleiben”. 
Wien, 31 Januar 1817. Franz mp. Dekret a. d. galiz. Gubernium. Wien, 4 Februar 1817. 

 60 Baron Lipowski obliczył w roku 1806 dochody tego probostwa na 246 fl. 6 7/8 kr. Cfr. Arch. MWiO, Acta, 
cit., s. 67, ex februario 1808. Vortrag d. verein. Hofkanzley 7 Januar 1808. Bericht des Hofr. v. Dankesreither, 
26 Februar 1807. S. 140, ex junio 1807.
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kraju bez osobnego pozwolenia (Auswanderungsbewilligung). Trzeci wreszcie, laik 
Andrzej Wincenty Nowak, był rodem ze Śląska, temu więc pozwolono iść, gdzie 
chce. Zachodziła tylko ta trudność, że wszyscy trzej nie mieli za co sprawić sobie 
ubrania, a w habicie benedyktyńskim opuścić klasztoru nie mogli, przeto komisarze 
proponowali dać dwom klerykom po 200 fl., a laikowi 150 fl. jednorazowej odpra-
wy. Wskutek tej propozycji gubernialnej wydany został 13 lutego 1817 roku dekret 
galicyjskiego gubernium, który polecał: porozumieć się z ordynariatem w sprawie 
dotacji proboszcza w Tyńcu, bo nie można mu dać mniej, niż dostaną inni zakon-
ni profesi. Również należałoby zostawić decyzji ordynariatu, czy dwaj zakonnicy 
mają nadal w Tyńcu pozostać. Trzem nieprofesom kazano wypłacić tylko po 150 fl. 
i pozwolono iść, gdzie chcą, byle się postarali o paszport61.

Trudno zaprzeczyć, że benedyktynom niemieckim mierzono inną miarką, kiedy 
w roku 1810 rozwiązywano ich konwent. Wówczas wyznaczono: opatowi 2000 fl., 
pięciu profesorom teologii po 800 fl., a wszystkim innym po 500 fl. Oprócz tego 
każdy kleryk dostał na koszta podróży po 115 fl. 16 1/3 kr. Profesorowie policzyli 
sobie daleko więcej, bo np. Enderle wziął za podróż z Kalwarii do Wiednia 479 fl. 
42 kr. Wspomnieliśmy też, że profesor Rieger dostał 4000 fl. jednorazowej odprawy 
(Abfertigung)62. Teraz dawano po 300, a biednym klerykom, którzy nie mieli najpo-
trzebniejszego ubrania, wyznaczono całego wynagrodzenia 150 fl. A przecież tamci 
przyszli do Tyńca z długami, ci opuszczali swoje opactwo, zostawiając rządowi kasę 
klasztorną i dobra, które przynosiły rocznie przeszło trzynaście tysięcy, nie licząc 
tego, co już poprzednio było zasekwestrowane.

Skarbiec w Tyńcu, w którym przez wieki nagromadziła pobożność wielkie kosz-
towności, srebra i drogocenne przybory liturgiczne, został przez komisję kasacyjną 
dokładnie opisany i oszacowany. Inwentarz główny (Combinations-Ausweis) podzie-
lono na siedem części, z których cztery wykazywały to, czego już nie było. Część 
srebra zabrał bowiem dawniejszy opat, a następnie biskup w Tarnowie, Janowski, 
i wiedziano tylko tyle, że z tego dał jeden srebrny kielich do kościoła w Tuchowie. 
Drugą część zabrał następny opat, Ulryk Keck, a mówiliśmy już, że szacowano 
je lekko na 2532 fl. 43 c.m. Trzecią część inwentarza zajmowały te srebra, które 
kilkakrotnie były przez rząd „wyprowadzone” (abgeführt) celem stopienia na po-
krycie kosztów stemplowania. Taksy te wynosiły 1977 fl. c.m. Przeor Tomaniewicz 

 61 Arch. MWiO, Acta, cit., s. 28, ex februario 1817. Bericht des galiz. Landesgubernium, 29 November 1816. 
G. Z. 54476. Dekret an d. galiz. Guber., 13 Februar 1817. Ref. Jüstel.

 62 Arch. MWiO, Acta, cit., Sign. 26, ex maio 1813. Bericht des k.nk. Staatsbuchhaltung in Stiftsachen 
an die vereinigte Hofkanzley. Wien, 5 Hornung 1813. Z. 18478–2044. Dekret an das galiz. Guber., Wien, 
6 Mai 1813. Z. 1799.
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posiadał bardzo dokładny spis tych wszystkich sreber, które opactwo „wskutek 
kilkakrotnych rozporządzeń” wydać było zmuszone. Czwartą część wykazu stano-
wiły srebra, które komisja kasacyjna, to jest pan naczelnik powiatu bocheńskiego 
Baum razem z ks. Boczkowskim, przeznaczyli albo do rozdania innych kościo-
łom, albo do mennicy w Wiedniu celem stopienia. Piątą część inwentarza stano-
wiły srebra przeznaczone dla katedry przyszłego biskupstwa, i to wedle wyboru 
ks. Boczkowskiego. Złotnik sprowadzony z Bochni szacował je najniżej na 8197 fl. 
30 kr. c.m. Była tylko wątpliwość, czy do katedry przeznaczyć także szczerozłoty 
kielich z pateną, sześć srebrnych lichtarzy i srebrne antepedium. Szósta część spisu 
obejmowała kosztowności bardzo starożytne, delikatnego i niepospolitego wyrobu 
(„sehr feinen und seltenen Arbeit”), o których komisja zaopiniowała, że zasługują 
na zachowanie, chociaż wyraźnie nie dodała, dokąd je przeznacza. Siódma część 
obejmowała srebra przeznaczone dla kościoła w Tyńcu i dwóch innych kościołów.

Kancelaria Nadworna zbadała te wszystkie wykazy i sama uznała, że za wiele 
zostało przeznaczone do mennicy na stopienie, i dlatego kazała do przyszłej katedry 
biskupiej dodać jeszcze niektóre srebra, koniecznie potrzebne do celebry biskupiej, 
jak np. srebrną misę itd. Co się tyczy sreber przeznaczonych przez komisję dla ko-
ścioła w Tyńcu, zauważono w Wiedniu, że sama przyzwoitość każe zostawić trochę 
więcej nad to, co jest koniecznie niezbędne63. Co do innych sreber zastrzegła sobie 
kancelaria decyzję, co z nich będzie dane dla katedry, a co będzie stopione na rzecz 
funduszu religijnego, tymczasem zaś polecono wszystko dobrze przechować, tylko 
srebra niemające większej wartości zaraz stopić. Natomiast przedmioty cenniejsze 
polecono sprzedać bogatszym kościołom, lecz wartość ich obliczyć w brzęczącej 
monecie, a nie w bankocetlach. Pieniądze z tej sprzedaży zyskane kazano zacho-
wać osobno, a zapowiedziano, że swego czasu wydana zostanie osobna dyspozycja, 
na co mają być obrócone64.

Największą wartość przedstawiały oczywiście dobra klasztorne, które jeszcze 
nie były zabrane. Składały je wsie położone w powiecie myślenickim: Tyniec, 
Szamborek, Kostrze, Sidzina, Opatkowice i Gołkowice. Skoro też nadszedł do Lwowa 

 63 Arch. MWiO, Acta, 102, Fasc. Stift Tyniec, s. 13, ex februario 1817. Bericht des galiz. Landesguber., 
Lemberg, 29 November 1816. Zur Sitzung 26 December 1816. Z. 54477. Ref. Grabmayer. Dekret an d. galiz. 
Guber., 13 Februar 1817. Ref. Jüstel. Z. 26480–1990. 1816.

 64 Oprócz inwentarza sreber i kosztowności sporządzony był także dokładny spis przyborów liturgicznych, 
mianowicie ornatów, kap itd., nadto biblioteki i archiwum. Rozporządzenie tymi przedmiotami zostało wy-
dane z Kancelarii Nadwornej 14 stycznia 1817 roku w trzech osobnych reskryptach, których jednak nie masz 
w Arch. MWiO, zachodzi tylko wzmianka, s. 72, ex martio 1817. Dekret a. d. galiz. Guber., 27 März 1817. 
Ref. Jüstel. Erledigung der drei Berichte vom 29 Nov. 1816 ist erfolgt am 14 Jäner l. J. Z. 26479–26480–26481.
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dekret z 2 lutego 1817 roku, odrzucający ponowną prośbę benedyktynów tynieckich 
i zatwierdzający zniesienie opactwa, wydany został natychmiast ze Lwowa rozkaz 
do naczelnika powiatu bocheńskiego barona Bauma, aby dobra te zajął w posiada-
nie. Podobne wezwanie otrzymał myślenicki naczelnik powiatu Gross i prokuratoria 
kameralna (Kammerprokuratur), a zawiadomienie odnośne otrzymały: konsystorz 
łaciński w Przemyślu i generalny wikariat w Sączu.

Sprzedawać tych dóbr nie było jednak można, ponieważ w tym czasie właśnie 
poruszona była kwestia obsadzenia biskupstwa tarnowskiego, które od śmierci 
Janowskiego wakowało, a dobra te miały być obrócone na jego dotację. Przy tym 
poruszona już była myśl obrócenia zabudowań opactwa tynieckiego na pomiesz-
czenie biskupa i kapituły. Dlatego komisja wydzierżawiła dwie wsie, to jest Tyniec 
i Szamborek, tylko na rok, resztę zaś wsi wydzierżawiła 14 maja 1517 na trzy lata, 
przy czym otrzymała dzierżawę bez porównania większą niż pobierali zakonnicy65.

Zaszła tylko przy tym jedna okoliczność, a raczej nieformalność, popełniona przez 
komisję kasacyjną, która po czterech latach się zemściła. Opat Tomaniewicz wydzier-
żawił bowiem 24 czerwca 1815 roku dwie wsie klasztorne: Sidzinę i Kostrze, na trzy 
lata. Dzierżawca Skirliński zobowiązał się płacić rocznej dzierżawy od Sidziny 
1800 złp, a Kostrze wydzierżawił za 3500 złp srebrem. Widocznie był życzliwy 
zakonnikom, bo nie oglądając się na to, że opactwu groziło zniesienie, wypłacił im 
dwuletnią dzierżawę 1750 fl. i nadto pożyczył im 15 000 fl. Skoro komisja kasacyj-
na ogłosiła licytację na dzierżawę, stanął też Skirliński i podpisał kontrakt, którym 
się zobowiązał płacić od Sidziny 7650, a od Kostrzy 9020 fl., czyli razem 16 670 fl. 
waluty wiedeńskiej.

Podpisawszy ten kontrakt, wystąpił Skirliński z pretensją, że pierwszy jego kon-
trakt dzierżawny, zawarty 24 czerwca 1815 roku z przeorem, powinien być prawo-
mocny, a kiedy komisja tę pretensję odrzuciła, rekurował do gubernium. Wszelako 
i we Lwowie nie uwzględniono tego rekursu i kazano obie wsie wydzierżawić in-
nemu. Wziął je wtedy w dzierżawę Leszczyński, ale dał tylko 4560 fl. od Sidziny, 
a 5721 fl. od Kostrzy, czyli razem 10 281 fl. waluty wiedeńskiej. Żądano więc teraz 
od Skirlińskiego, żeby funduszowi religijnemu dopłacił 11 267 fl. 54,75 kr. Skirliński 
nie był jednak skory do zapłacenia tego żądania i bronił energicznie swojej sprawy. 
Urząd fiskalny (Fiskalamt) we Lwowie wywodził, że wprawdzie kontrakt zawarty 
z przeorem był prawomocny, ale Skirliński sam się zrzekł swego prawa, skoro stanął 

 65 Arch. MWiO, cit., Fasc. Benediktiner in Tyniec, s. 72, ex martio 1817. Bericht des k. k. galiz. Landesguber. 
28, II, 1817 über den Vollzug der a. h. Entscheidung vom 4, II, 1817. Auflösung der Tyniecer Benediktiner. 
Geistlichökonom. G. Z. 9324. Inne dobra, które należały do klasztoru, zostały po 1809 zasekwestrowane. 
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bez protestu do nowej licytacji i ponownie obie wsie wydzierżawił. Jednakże samo 
gubernium uznawało, że ten wywód jest słaby, a Skirliński wygrał rzeczywiście 
po czterech latach sprawę, bo Nadworna Kancelaria uznała, że pierwotny kontrakt 
był prawomocny i gubernium otrzymało nauczkę, że na przyszłość należy się wy-
strzegać takich błędów (Missgriffe)66.

Z całego majątku tynieckiego opactwa została tylko mała część przywiązana 
do ekspozytury w Tuchowie, o którą już w roku 1807 toczyła się sprawa, kiedy 
sprzedane zostało sołectwo Załuskowska. Dochody z kapitału zyskanego przez tę 
sprzedaż pobierał ojciec Bernard Ganther, który przeżył wszystkich polskich bene-
dyktynów, bo umarł dopiero 26 marca 1830 roku. Niewielką musieli mieć z niego 
pociechę parafianie Tuchowa, bo nawet do cesarza na niego wysłali skargi. O co się 
skarżyli, nikt się nie dowie, bo samo gubernium lwowskie przyznało się, że zażalenie 
to gdzieś się zarzuciło i nigdzie go nie można było znaleźć67. Zresztą śmierć pro-
boszcza przerwała zatarg z parafianami, a z jego śmiercią zaproponowało też zaraz 
gubernium „ściągnięcie” kapitału ekspozytury w Tuchowie do funduszu religijnego. 
Probostwo dano świeckiemu kapłanowi, ks. Zawiszewskiemu68.

Wszelako zachodziła pewna trudność z zabraniem całego kapitału, który był wła-
snością ekspozytury, bo ani kościoła Matki Boskiej skasować nie było można, ani 
też proboszcz w Tuchowie nie mógł się obyć bez tej pomocy w pracy parafialnej, jaką 
miał z ekspozytury. Przyczyniała się do tego jeszcze i ta okoliczność, że kościół ten 
i klasztorek oddzielony był od Tuchowa Białą, która przy każdym wylewie odcinała 
go od miasteczka, i to był główny powód, że parafianie mieszkający za Białą doma-
gali się obsadzenia ekspozytury, bo często byli zupełnie pozbawieni nabożeństwa.

Gubernium lwowskie uznawało słuszność tych skarg i zaraz po śmierci Riegera, 
kiedy ojciec Ganther sam jeden pozostał w Tuchowie, proponowało ustanowienie 
przy kościele Matki Boskiej ekspozyta (exponirter Kaplan) i utrzymywanie go 

 66 Arch. MWiO, cit., l. c., s. 48, ex martio 1822, Geistliches Departament. Zur Sitzung 7 März 1822. 
Ref. Hofr. v. Jüstel. Verordnung a. d. galiz. Guber., 7 März 1822. Dobra te klasztorne pozostawały w za-
rządzie funduszu religijnego aż do najnowszych czasów, natomiast inne włości, pierwej zasekwestrowane, 
poszły na sprzedaż. I tak w roku 1819 sprzedała tzw. galizische Veräusserungs-Kommission za zgodą drugiej 
instancji, tzw. Staatsgüter-Veräusserungs-Kommission dobra tynieckie położone w powiecie tarnowskim: 
Błonie, Ujście i część Jagodnik, za 5035 fl. c.m. hrabinie Łucji Przerembskiej. Acta Gener. H, Sign. 144, 
ex decembri 1819.

 67 Arch. MWiO, cit., Sign. VI, 138, ex juni 1832. Bericht d. galiz. Guber., 8 December 1831. Refer. Guber. 
Sekretär Martinowicz.

 68 Arch. MWiO, cit., Sign. VI, 252, ex augusti 1834. Dekret an d. galiz. Guber., 28 August 1834. Hofkanzley-
Dekret, 27 Mai 1832. Z. 12013.
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z funduszu ekspozytury69. Widocznie jednak nie spieszono się z tą sprawą, chociaż 
zaniedbanie parafii musiało być wielkie, jeśli się zważy, że poprzednio (do roku 1807) 
pracowało w Tuchowie przy parafialnym kościele dwóch, a przy ekspozyturze trzech 
benedyktynów, teraz zaś został tylko jeden, i ten jeszcze polskim językiem nie władał.

Minęło lat pięć na niczym, aż w roku 1821 zgłosili się ojcowie jezuici i otrzymali 
pozwolenie na osiedlenie się w klasztorku ekspozytury w Tuchowie. Było ich tam 
czterech, a bywało czasem nawet ośmiu, nie dziw więc, że ich pomoc dla zanie-
dbanej i opuszczonej parafii była bardzo upragniona. Wszelako ojcowie jezuici żyli 
tylko z procentów od kapitału należącego do ekspozytury, które im fundusz religijny 
wypłacał, i to w kwocie 1432 fl. 31 kr. Był to bardzo szczupły dochód na utrzyma-
nie tylu osób, a – co gorsza – jezuici byli tam zawsze tylko tymczasowo i dlatego 
nie oddano im nawet zarządu temporaliów. Dopiero po sześciu latach, w lutym 
1827 roku, poruszono tę kwestię w Wiedniu i zażądano opinii ówczesnego biskupa 
tarnowskiego Grzegorza Zieglera. Biskup oświadczył się przychylnie i wykazywał, 
że skoro jezuici wykonują duszpasterstwo, to i zarząd temporaliów mieć powinni. 
Gubernium nie spieszyło się jednak i dlatego w następnym roku ponowił konsystorz 
tarnowski to samo żądanie, ale i teraz uwięzła sprawa we Lwowie, a skoro umarł 
ojciec Ganther, nakazało gubernium ściągnąć kapitały ekspozytury do funduszu 
religijnego, przez co jednak jezuitów wypędzić nie zamierzało („ohne jedoch die 
Jesuitenpatres zu verdrängen”). Niemniej przeto okroiło dochód jezuitów w Tuchowie 
tak, że odtąd pobierali tylko 1151 fl. 27 kr. W Wiedniu zaczęto się też wahać, czy 
można jezuitom stanowczo oddać zarząd temporaliów w Tuchowie, i w dekrecie 
z 27 maja 1830 roku zażądano jeszcze raz opinii ze Lwowa70.

Buchalteria prowincjonalna we Lwowie proponowała, że proboszcz w Tuchowie, 
ks. Zawiszewski, który miał rocznego dochodu 2780 fl. 56 kr. m.c., mógłby utrzymy-
wać wikarych i jednego z nich jako ekspozyta umieścić przy kościele Matki Boskiej. 
Wszelako gubernium uznawało samo, że tego obowiązku nie można na probosz-
cza nałożyć. Zapytano wtedy jeszcze raz (20 października 1832 roku) konsystorz 
tarnowski o opinię w tej sprawie. Ówczesny biskup tarnowski Franciszek Pischtek 
odpowiedział w tym samym duchu co jego poprzednik i oświadczył się za tym, 
żeby jezuitom oddać cały majątek ekspozytury i nie odciągać nic do funduszu re-
ligijnego, bo jest ich w Tuchowie pięć osób i z tak uszczuplonego dochodu wcale 

 69 Arch. MWiO, cit., l. c., Guber. Bericht, 7 juni 1816. G. Z. 20784.

 70 Arch. MWiO, cit., Sign. VI. 94, Mai 1830. A. H. Gabinetsschreiben, 2 Februar 1827. Z. 2996. Bericht 
Bisch. Ziegler, 1 März 1827. Antrag Tarn. Consistor., 18 Febr. 1828. Bericht des galiz. Guber., 30 April 1830. 
Dekret an d. galiz. Guber., Wien, 27 Mai 1830.
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wyżyć nie mogą, zwłaszcza że policzono im jako dochody w pieniądzach bardzo 
wysoko oszacowane robocizny (Zug- und Handfrohne), które poddani zobowiązani 
są wykonywać71.

Sprawa ekspozytury w Tuchowie wlokła się jednak jeszcze osiem lat, a to mia-
nowicie dlatego, że z nią powikłała się jeszcze kwestia inna. Biskup Ziegler propo-
nował bowiem oddanie jezuitom klasztoru po augustianach w Pilźnie. Prowincjał 
jezuitów ojciec Pierling prosił też o to w podaniu wystosowanym do tronu, ale do-
magał się dodatku 400 fl., dlatego że dochody klasztoru w Pilźnie wynosiły tylko 
216 fl., obiecywał zaś, że najmniej trzech jezuitów tam osadzi. Biskup tarnowski 
Pischtek oświadczył się jednak przeciwko oddaniu tego klasztoru jezuitom i ar-
cyksiążę Ferdynand, który jako generalny gubernator Galicji zwiedzał osobiście 
Pilzno, zadecydował, żeby klasztor w Pilźnie oddać karmelitom72. W ten sposób 
przewlokła się sprawa ekspozytury w Tuchowie aż do roku 1840, a wtedy już były 
zaszły znaczne zmiany w położeniu Towarzystwa Jezusowego, które jednak do na-
szego przedmiotu nie należą.

Z chwilą zniesienia konwentu tynieckiego opustoszały wspaniałe gmachy opac-
twa. Już w roku 1817 wspominano o tym, że Tyniec nadawałby się na rezydencję 
biskupią i spodziewano się, że sprawa ta najdalej za rok będzie załatwiona, tak 
że dwie wsie klasztorne tylko na rok wydzierżawiono. Minęło jednak lat pięć, nim 
Grzegorz Ziegler osiadł w Tyńcu jako biskup czterech powiatów: wadowickiego, są-
deckiego, bocheńskiego, które były pod zarządem generalnego wikariusza w Sączu, 
ks. Bayera. Jako czwarty powiat dodano tarnowski, który był przyłączony do diecezji 
przemyskiej od czasu, gdy biskupstwo tarnowskie zostało zniesione, a zastąpione 
przez kieleckie. Tynieckie to biskupstwo trwało jednak tylko pięć lat, bo w roku 1827 
przeniesione zostało do Tarnowa. Ziegler został wtedy biskupem Linzu, a w Tyńcu 
zamieszkali jezuici, dopóki ich pożar stąd nie wydalił.

Dziwnym zbiegiem okoliczności wybuchł ten pożar w tym samym roku, w któ-
rym umarł wspomniany już przez nas ostatni benedyktyn Ganther. Wzniecił go 
piorun, który uderzył w klasztor dnia 3 maja 1830 roku. Spaliły się jednak tylko 
dachy i wiązania, tak że odbudowanie ich nie przedstawiało wielkich trudności, tym 
bardziej że niewielkie koszta, obliczone przez radę budownictwa przy gubernium 
we Lwowie na 3873 fl., było z czego pokryć, bo zebrano za miedź, którą były dachy 

 71 Arch. MWiO, cit., Sign. VI. 81, März 1840.

 72 Arch. MWiO, cit., l. c. Dopisek na marginesie: „Gesehen in Wien 15 Juli 1835 und stimme ebenfalls dem 
Antrage des Tarnower Bischofs und des Guberniums vollkomen bei, da Ich mich auch von den Lokalitäten 
und der Zweckmässigkeit des Antrages, als ich noch in Galizien war, überzeugt habe. Erzh. Ferdinand mp.”.
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kryte, i za różne żelaza podwójną sumę 7683 fl. Wszelako minęło pięć lat, nim we 
Lwowie obliczono koszta reperacji, i dopiero 12 czerwca 1835 roku odesłano koszto-
rys do buchalterii. Tam przeleżał się osiem miesięcy i wreszcie 27 lutego 1836 roku 
wrócił do rady budownictwa gubernialnego. Każdy zrozumie, że przez sześć lat 
pogorszył się stan budynków w Tyńcu, bo czego ogień nie zniszczył, to strawiły 
wichry i deszcze. Dlatego też sklepienia wschodniego skrzydła ucierpiały tak bar-
dzo, że wyższe piętra musiały być całkiem zniesione i murowane na nowo. Nic więc 
dziwnego, że tymczasem, w miarę powiększenia się szkody, urosły i koszta repe-
racji. Dlatego powiatowy inżynier Smagalski podał (14 kwietnia 1835 roku) nowy 
kosztorys, obliczony na 7511 fl. 19,25 kr. Ten kosztorys okroiła rada budownictwa 
w Wiedniu na 6587 fl. 22 kr. i naczelnik powiatu myślenickiego ogłosił licytację 
in minus. Przy licytacji tej zyskał jeszcze 111 fl. 22 kr., bo Michał Adwentowicz podjął 
się restauracji za 6476 fl. m.c. Robotę zobowiązał się wykonać w przeciągu trzech 
lat i złożył kaucji 660 fl. Pospieszył się jednak, bo już w 1838 roku dokończył robo-
ty, ale poniósł straty, dlatego że sklepienia i mury znalazł bardziej uszkodzone, niż 
pierwotnie przypuszczał. Ponieważ jednak roboty wykonał dobrze i rzetelnie, przeto 
po dwóch latach pisaniny otrzymał wypłaconą tę sumę, którą pierwotnie projektował 
Smagalski73. Przed pięćdziesięciu laty zostały więc budowle opactwa tynieckiego 
odnowione i odświeżone, a dzisiaj przedstawiają kupę zwalisk, ruin i gruzów74.

Działa oblężnicze, wspomniane na wstępie niniejszej pracy, nie zdołały zburzyć 
klasztornych budynków, ale tego dzieła zniszczenia potrafiło dokonać niedbalstwo 
i obojętność. W tym jednak najmniejszej już winy nie ponoszą polscy benedykty-
ni, na których niegospodarność tyle skarg wysyłano pierwej do Wiednia. Wśród 
zielonych błoni nadwiślańskich, których szeroki widnokrąg zamyka niezrównanej 
piękności panorama Karpat, Tatr i Pienin, sterczą ogołocone mury i zawaliska tej 
niegdyś „pani stu wsi”, bogatego archicoenobium tynieckiego, jakby znak pytania: 

 73 Arch. MWiO, cit., Sign. VI, 173, junii 1836. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 21 Januar 1832. 
Z. 13463–2059. Bericht d. galiz. Guber. Lemberg 2, Mai 1832. G. Z. 29213. Bericht d. galiz. Guber Lemberg 
12, März 1836. G. Z. 12082. Kurrens. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 17 Juni 1836. Sign. VI, 269. Octo-
ber 1840 ad 30757–3192. Bericht d. galiz. Guber. Lemberg 24, Juni 1840. G. Z. 32207. Äusserung des 
k. k. Hofbaurathes, 30 September 1840. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 15 Oktober 1840.

Pożar Tyńca przyprawił jezuitów o niepowetowaną stratę księgozbioru, w którym mieściło się wszystko, 
co zdołali uratować po kasacie w roku 1773 i co z prowincji białoruskiej przewiezione zostało do Tyńca. 
Chwilowo znaleźli schronienie w Staniątkach, aż po dwóch latach (1831) pozwolono się im osiedlić w Nowym 
Sączu, w klasztorze po norbertanach, gdzie założyli kolegium. Wówczas zamierzono oddać im całe kie-
rownictwo świeżo założonego gimnazjum w Sączu, a przynajmniej kilka katedr. Cfr. Arch. MWiO, cit., 
Sign. VI, 138, juni 1832. Bericht d. galiz. Guber., 8 December 1831. G. Z. 65023.

 74 Zob. W. Łuszczkiewicz, Zabytki dawnego budownictwa w Krakowskiem, Kraków 1864–1869.
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„cui bono?”. Co i komu stąd przyszło, że wygnano życie spośród tych murów, a nie 
zdołano ich ani nawet ocalić? Chwała Boża nie zyskała nic, pożytku społecznego 
nie masz żadnego, lud poniósł tutaj, jak wszędzie, przez skasowanie klasztorów 
nieobliczone i nieprzepłacone straty.

Pośrednią przyczyną upadku Tyńca stali się szwabscy benedyktyni, a w pierw-
szym rzędzie ten, który pierwszy zwrócił łakome oczy na polskie opactwo, delegat 
z Wiblingen, a następnie prowizor w Tyńcu, Bernard Ganther. On też, osiadłszy 
na prepozyturze w Tuchowie po ucieczce braci swoich z Tyńca, przeżył wszystkich 
i patrzał na ostateczne zniesienie opactwa, które już miało zapewnioną trwałą eg-
zystencję i cesarskie pozwolenie na wybór nowego opata, kiedy nieproszeni goście 
klinem się wbili w polski konwent i spowodowali jego zgubę, a sami rozproszyli 
się po świecie.

Dytmar Merseburski znał tylko jednego biskupa w X wieku, który po słowiańsku 
mówił, a nawet pisał „slavonica scripserat verba”75, dlatego że chciał Słowian w ich 
ojczystym języku uczyć zasad chrześcijańskich. Ale ten wyjątkowy biskup Bozo 
nie miał naśladowców przez osiem następnych wieków, bo wszystkim się zdawa-
ło, że nawracani uczyć się powinni języka misjonarzy. Tego przekonania byli też 
benedyktyni, cystersi i norbertanie, sprowadzani do Polski, tak dalece, że nawet 
Polaków do swoich opactw przyjmować nie chcieli; takie też widocznie przekonanie 
mieli benedyktyni szwabscy, skoro szli do Galicji, nie umiejąc ani słowa po polsku. 
Ale czasy się zmieniły i już w XVI wieku przełamano w Polsce hardą wyłączność 
i upór niemieckich zakonników, a teraz, w czasach porozbiorowych, kiedy wojny 
napoleońskie rozbudziły tyle zapału, patrzano na nich całkiem innymi oczyma. 
Dopiero też na miejscu poznali, że ich krok był fałszywy, i za żadne pieniądze już 
nie chcieli słuchać ani o przeniesieniu do Lwowa, ani o obejmowaniu ponownym 
cudzego klasztoru.

Główny udział w sprowadzeniu konwentu z Wiblingen do Tyńca miał ks. Dan-
kesreither, jeden z tych duchownych józefińskich, którzy chcieli reformować Ko-
ściół katolicki, nie pytając ani o jego ustawy, ani o papieża. Oni wszyscy mieli się 
za bardzo oświeconych i nazywali się też „illuminatami”, ale o wszystkich można 
by powiedzieć z Apostołem, że: „quaerebant sua”, bo porobili kariery. Potomni 
inaczej sądzą ich działalność, a Dankesreither miał jeszcze za życia sposobność 
przekonać się, że przyczynił się do zguby tynieckiego opactwa.

 75 Monumenta Poloniae historica, I, 249.



3. Powrót i powtórne zniesienie jezuitów w Galicji 
1820–1848. Na podstawie archiwaliów rządowych

[Podstawa wydania: „Kwartalnik Teologiczny” 2 (1903), z. 1, s. XXIII–LXVIII; z. 3, s. 32–77; z. 4, 
s. 9–47; toż w osobnej odbitce: Nakładem „Kwartalnika Teologicznego”, Warszawa 1904, ss. 129]

I. Literatura i źródła

Jedynym zakonem, który dbał o swoją historię w Polsce, było Towarzystwo Jezusowe. 
Posłuszni nakazowi generała Klaudiusza Aquaviva (z dnia 28 marca 1608 roku), 
utrzymywali jezuici w każdym domu swoim diariusze, z których powstawały na-
stępnie roczniki historyczne obszerniejsze, w rodzaju tym, jak Historyczny dy-
aryusz domu profesorów u św. Barbary w Krakowie, napisany przez ojca Jana 
Wielewickiego1. Pierwsze zniesienie jezuitów bullą Klemensa XIV Dominus ac 
Redemptor noster (1773) spotkało jezuitów nieprzygotowanych tak dalece, że dia-
riusze wraz z bibliotekami poginęły. Ale przetrzymawszy swój pogrom na Białorusi, 
już tam zaczęli pisać na nowo swoje dzienniki i roczniki, a zwyczaj ten zacho-
wali też, wróciwszy w roku 1820 do Galicji. Wszelako pouczeni doświadczeniem, 
uratowali rękopisy, opuszczając białoruską prowincję i staranie je przechowali 
do naszych czasów. W okresie 28 lat, który zamierzamy tutaj opowiedzieć, po-
wstały też: „Annales Collegii Tarnopolensis” (Tarnopolitani), „Annales Collegii 
Staroviescensis”, „Historia domus Tynecensis”, „Historia et litterae annuae Collegii 
Tynecensis”, „Historia Collegii Sandecensis”, „Historia domus Lancutensis”, które 

 1 Wydał t. 1, w roku 1881, Józef Szujski; t. 2–4 wydał Chotkowski, Kraków 1886, 1889 i 1899, nakładem 
Akademii Umiejętności.
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wymienione są w książce (ks. S. Załęskiego TJ) pt. Historia zniesienia jezuitów 
w Polsce i ich zachowanie na Białej Rusi (Ogólnej historii kasaty zakonu tom 2, 
Lwów 1875).

Roczniki te mają to główne przeznaczenie, żeby zapisywane starannie prace, po-
święcenie i zasługi członków Towarzystwa Jezusowego służyły za wzór, przykład 
i zachętę dla następców w tej samej pracy. Parenetyczny ten cel i zadanie spełniają 
też doskonale, mniej jednak służą do celów ogólnej historii kościelno-politycznej.

Natomiast ważniejsze dla tej historii są: „Protocolum provinciale” i przechowywa-
ne w Archiwum Prowincji korespondencje z władzami, o których autor powyższej 
pracy wspomina. Nie wyzyskał jednak tych źródeł ani nie podał ich opisu, dlatego 
że cały ten okres opowiedział tylko mimochodem (s. 453–503) pod koniec swojej 
pracy.

Bardzo mozolnej i dla zorientowania się w naszym okresie bardzo przydatnej pra-
cy podjął się autor (ks. Tomasz Wall TJ) tak zwanych katalogów z naszego okresu. 
Pierwsza część tych katalogów obejmuje dokładnie wyszczególnienie wszystkich 
nazwisk, urzędów i miejsca pracy wszystkich jezuitów w latach 1821–18322, druga 
część obejmuje lata rozproszenia od roku 1849–18523. Braknie więc jeszcze katalo-
gów z piętnastu lat (1833–1848), ale i te, które dotąd wyszły, oddały niemałą usługę 
piszącemu niniejszą pracę.

Wyłącznie zbudowanie braci ma na celu praca o. Mellina TJ pt: U stóp Matki 
Boskiej Nowicjackiej. Różne zapiski i wspomnienia, zebrane ku pożytkowi braci 
i nowicjuszów Towarzystwa Jezusowego w formie manuskryptu, Kraków 1900, 
ss. 179. Jest to historia nowicjatu w Starej Wsi, w której jednak trafiają się ciekawe 
szczegóły historyczne. Dzieje kolegium w Nowym Sączu opowiedział świeżo ks. Jan 
Sygański TJ w swojej historii Nowego Sącza4.

Mając przed sobą takie prace, można było spokojnie pomijać wszelkie szczegóły 
w nich zawarte jako odnoszące się do specjalnej wewnętrznej historii Towarzystwa 
Jezusowego. Natomiast historia jego zewnętrzna nabiera całkiem nowego oświetlenia 
przez materiał archiwalny, udzielony nam łaskawie do użytku przez c.k. Ministerstwo 
Wyznań i Oświecenia w Wiedniu.

 2 Catalogi Sociorum et officiorum Provinciae Galicianae Societatis Jesu ex annis 1821–1832, nunc primum 
typis mandate, Cracoviae 1900, ss. 248.

 3 Catalogi dispersae Provinciae Galicianae Societatis Jesu ex annis 1849–1852, nunc primum typis man-
date, Cracoviae 1901.

 4 J. Sygański TJ, Historia Nowego Sącza od wstąpienia dynastii Wazów do pierwszego rozbioru Polski, t. 1 
Obraz dziejów wewnętrznych miasta, Lwów 1901; t. 2 Obraz urządzeń cywilnych oraz życia mieszczaństwa, 
Lwów 1901; t. 3 Zabytki dziejowe miasta, Lwów 1902.
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Akta klasztorów galicyjskich, znajdujące się w tajnym archiwum tegoż mini-
sterstwa, noszą ogólny numer 102, a składają się z osobnych fascykułów. Dzieje 
Towarzystwa Jezusowego w Galicji obejmuje osobny fascykuł l. 651, który zawiera 
129 konwolutów. Objętość tego materiału można ocenić z tego, że niektóre konwo-
luty akt ważyły po kilka funtów. Obecnie jest ich objętość nieco mniejsza, dlatego 
że tak zwane allegaty odsyłane były do gubernium we Lwowie i tam się znajdują 
w archiwum namiestnictwa.

Część pierwsza, to jest 25 konwolutów tegoż fascykułu, odnosi się do historii znie-
sienia zakonu w roku 1773, ale są tutaj bardzo znaczne braki. Widocznie były te akta 
„skartowane”, jak się wyrażają urzędnicy archiwum, albowiem był czas, że sprze-
dawano te akta na funty kupcom, „skartując” na chybił trafił. Część druga, która 
obejmuje 104 konwoluty, odnosi się do okresu naszego i te akta są na szczęście kom-
pletne. Jedynie pod koniec zachodzą pewne braki, które się tłumaczą tym, że materiał 
archiwalny rozdzielono między ministerstwa, które utworzone zostały w roku 18485.

Poprzednio szły wszystkie sprawy duchowne i zakonne do Kancelarii Nadwornej, 
gdzie w plenum rady omawiano referaty osobnych referentów duchownych. Następnie 
opracowywano przedłożenia cesarzowi, który na marginesie umieszczony dekret 
własnoręcznie podpisywał.

Pierwszorzędnej wartości tego źródła nie potrzebujemy chyba dowodzić. Akta 
były bowiem tajne i teraz dopiero po stu latach pierwszy raz dotknęła się ich ręka 
profana. Ale też w nich, jak w zwierciadle, odbijają się charaktery, zasady, cele i dą-
żenia tych, którzy w owe czasy stali u steru rządów. Pokazuje się, że prąd bizanty-
nizmu, na który popchnięta została machina rządowa w XVIII wieku, trwał ciągle 
w biurokracji. Giął się następnie wobec woli cesarzów: Franciszka i Ferdynanda, ale 
złamać się nie dał. Niestety, i episkopat galicyjski tego okresu nie wystawił sobie 
zbyt chlubnych świadectw w niniejszych aktach. One też mówią same przez się, 
jaki był smutny stan Kościoła w Galicji.

II. Rzut oka na stan Kościoła i zakonów w Galicji za cesarza 
Franciszka I

Biskup Andrzej Załuski przyrównał w kazaniu, powiedzianym w czasie sejmu elek-
cyjnego w Warszawie w roku 1696, Rzeczpospolitą do zegara. Porównanie bardzo 

 5 Materiał archiwalny przystępny jest tylko do roku 1830. Wyjątkowo pozwolono nam korzystać z niego 
aż do roku 1848. Cytować będziemy: Arch. MWiO.
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trafne, ale zegar ten przestał funkcjonować z chwilą, gdy go rozebrano. Wszelako 
w całym społeczeństwie ludzkim sprawuje funkcję zegara Kościół, który nie prze-
staje nigdy wybijać godzin obowiązku i pracy, odpoczynku i świętowania. Zegar 
ten ma sam w sobie siłę wiekuistego ruchu i samodzielnego naprawiania się, ale nie 
znosi żadnej ingerencji cudzej i niepowołanej ręki. Ilekroć ona się wtrąci, dzieje się 
to, co się działo z owymi kurantami w zamczysku Horeszków, że będąc „ze słońcem 
w niezgodzie, południe wskazywały często o zachodzie”. Ale to właśnie dopełniało 
miary nieszczęść, że ten zegar przestał wybijać godziny obowiązku o właściwym 
czasie albo nie wydzwaniał ich wcale. Podobnie jak ów Klucznik w Panu Tadeuszu 
nakręcał kuranty, ale „nie przybrał się machiny naprawić”, nakręcono wprawdzie 
zegary, ale nie dopuszczano do naprawy jedynego mistrza, który na to wziął powo-
łanie od samego Założyciela Kościoła.

Kościół w Galicji był też naprawdę podobny do zegara, który wciąż „regulowa-
no”, bo wszystkie przepisy rządowe w sprawach tak zwanych publico-ecclesiasticis 
zmierzały do regulowania (Regulierung). Regulowała Maria Teresa, jej syn Józef II 
i regulował Franciszek, ale zegar kościelny szedł coraz gorzej.

Taki był wówczas duch czasu, że klasztory były solą w oku ludziom, którzy się 
wówczas w Austrii nazywali „iluminatami”, a których byśmy teraz nazwali po-
stępowymi. Trudno się zresztą dziwić świeckim, skoro nawet biskup warmiński 
wyszydzał w swojej Monachomachii zakonników, a w swojej Podróży z Warszawy 
wyśmiewał – w miasteczku Górze – Kalwarię, i kończył swoje uszczypliwe uwagi 
tym charakterystycznym życzeniem: „O miasto wielkopiątkowe! Życzę ci jak naj-
goręcej: Mniej kapliczek, karczem więcej”.

Karczem było w Galicji więcej niż potrzeba, a co gorsza – było prawo propinacji, 
na mocy którego często w jednej i tej samej wsi trzymał jedną karczmę dziedzic, 
drugą proboszcz, a trzecią klasztor. Nikt jednak prawa tego nie ruszał, choć regu-
lowano na własną rękę: diecezje, parafie, nabożeństwo, śpiew kościelny, ozdoby 
kościelne, liczbę lichtarzy na ołtarzach, pogrzeby, wychowanie kleru, kazania, 
a przede wszystkim zakony.

Już Maria Teresa wydała sześć dekretów, odnoszących się do spraw zakonnych, 
i jeszcze na kwartał przed śmiercią (24 lipca 1779 roku) wydała siódmy edykt, 
ograniczający mendykantom wolność kwestowania, przez co podkopana została ich 
egzystencja6. Jej syn Józef II zabrał się jednak gruntowniej do regulowania Kościoła 
i zakonów, bo tak samo przyznawał sobie nieograniczoną władzę nad Kościołem 

 6 A. Wolf, Die Aufhebung der Klöster im Innerösterreich 1782–1790. Ein Beitrag zur Gesichte Kaiser 
Joseph II, Wien 1871, s. 4–6.
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w sprawach, które – jakeśmy już wspomnieli – zaliczono do publico-ecclesiastica. 
Zaliczanie to jednak było dowolne zupełnie, a nikt nie śmiał wspomnieć o tym, gdzie 
się kończy ich granica, a zaczyna dziedzina prywatno-kościelna.

Tak się działo, że nie tylko katechizm musiał mieć aprobatę rządową, ale że pod-
ręczniki do nauki religii, do wykładów teologii, nawet książki do nabożeństwa, 
porządek nabożeństwa i podręcznik przepisanych śpiewów kościelnych były przez 
rząd wydane.

Rozporządzenia znoszące kolegiaty, beneficia simplicia, bractwa kościelne nie 
tylko zubożały Kościół, ale – co gorsza – przyczyniły się do zmniejszenia liczby 
duchowieństwa, zwłaszcza gdy ze zniesieniem jezuitów, a następnie i pijarów, za-
mknięciem szkół parafialnych i klasztornych zmniejszyła się niesłychanie liczba 
ognisk oświaty. Samo położenie duchowieństwa, które zostało poddane pod nadzór 
i jurysdykcję naczelników cyrkułów, stało się przykre i poniżające, tym bardziej 
że nawet słowo Boże wzięte było pod ścisły nadzór tak dalece, że wydawano prze-
pisy, o czym księża powinni z ambony prawić, a kazano czytać kazania i mieć je 
w gotowe na piśmie do rewizji na zawołanie starosty, czyli naczelnika cyrkułu. Nie 
dziw przeto, że brak duchowieństwa był następnie w Galicji przerażający, za czym 
musiał iść także upadek religii, oświaty i obyczajów ludu.

Przede wszystkim zamierzył sobie Józef II gruntowne uregulowanie zakonów 
i w roku 1780 ogłosił tzw. Directivregeln, w których wypowiedział tę zasadę, że tyl-
ko takie klasztory mają rację bytu, które są pożyteczne dla publicznego dobra 
przez to, że uczą młodzież, opiekują się chorymi lub pomagają w pracy parafialnej. 
Dlatego też żeńskie klasztory oddane życiu pokutniczemu i kontemplacyjnemu 
zniesione zostały prawie wszystkie, a początek z nimi zrobiono już w roku 1782. 
Za nimi poszli trynitarze, paulini, a następnie nawet pijarzy, chociaż szkolnictwu 
głównie się poświęcali. Wszelako Komisja Nadworna Naukowa w Wiedniu uznała 
ich za „mniej pożytecznych”. Rdzeń życia zakonnego podcięty został przez dekret 
wydany 30 listopada 1784 roku, który zrywał związki zakonów galicyjskich z ge-
nerałami za granicą. Ograniczone więc były na Galicję, tak że nawet koresponden-
cja z braćmi ich „za kordonem” była zakazana. Jedyny wyjątek zrobił Józef II dla 
sióstr miłosierdzia, którym nie tylko pozwolił korespondować z przełożonym we 
Francji, ale nawet kilka sióstr stamtąd sprowadzić, byle zakładały niemieckie szkoły 
normalne w Galicji. Wszelako korespondencja sióstr z generałem w Paryżu musiała 
iść przez Tajną Kancelarię Nadworną w Wiedniu7.

 7 Arch. MWiO, Fasc. 653, Sign. 98, ex junio 1783. Handbillet, dtto 30 junii 1783.
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Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, jaki strach zapanował wówczas pomiędzy liczną 
rzeszą zakonnych osób w Galicji, ale w szczegółowej historii poszczególnych za-
konów będziemy mieli sposobność przytoczyć szczegóły rzucające ponure światło 
na rozpaczliwe nieraz położenie osób zakonnych, zwłaszcza zakonnic, które nagle 
się ujrzały bez dachu i schronienia. A były pomiędzy nimi bardzo sędziwe oso-
by, nawet niewidome. Małą próbę tego postrachu wywołanego rozporządzeniami 
Józefa II, które szły bardzo szybko po sobie, mamy w tym, że zakonnicy uciekali 
tłumnie z Galicji do Królestwa tak dalece, że w przeciągu dwóch lat (1783–1785) 
naliczono 152 zbiegów. Nazwiska ich zapisane są w listach pasterskich biskupa prze-
myskiego Wacława Betańskiego, które w dwa tomy zebrane przechowuje Biblioteka 
Jagiellońska w Krakowie. O każdym bowiem zbiegu donosił biskupom galicyjskim 
gubernator hrabia Józef Brigido z tym rozkazem, żeby nazwisko jego ogłosili w liście 
pasterskim i zakazali duchowieństwu przypuszczać go do ołtarza, gdyby się kiedy-
kolwiek poważył wrócić do Galicji.

Obawy zakonników spełniły się też zupełnie, a znoszenie klasztorów działo się 
z takim pośpiechem, że władze nie mogły wykonać wszystkich dekretów ani wydo-
łać pracy ze znoszeniem klasztorów połączonej. Trzeba było bowiem przy każdym 
klasztorze spisać dokładną inwenturę, przeprowadzać sfinansowanie całego majątku, 
wszystkie rachunki musiały przechodzić przez różne instancje, nic więc dziwnego, 
że roboty (czyli tzw. exhibity) zalegały stosami. Tej też okoliczności zawdzięczają 
42 galicyjskie klasztory uratowanie swojej egzystencji.

Wedle urzędowego spisu z roku 1774, sporządzonego na rozkaz Marii Teresy, 
było w Galicji 214 klasztorów, to jest: 183 męskie, a 31 żeńskich. Ogólna liczba 
osób zakonnych wynosiła 32128. W roku 1800 było już tylko klasztorów 98, to jest: 
73 łacińskie, 22 ruskie i 3 prawosławne9. Skasowano więc 116 klasztorów, ale pier-
wotnie zamierzono skasować 157.

Łatwo zrozumieć, że ubytek tylu klasztorów musiał też pociągnąć za sobą uby-
tek zakonników, ale i ci, którzy zostali w klasztorach, nie mogli pierwotnego ducha 
swej reguły przestrzegać i wykonywać, bo klasztory zostały tylko o tyle jeszcze 
zatrzymane, o ile spełniały zadanie probostw i wikariatów, tylko bowiem ten cel 
i powołanie im przypisywano. Jeden tylko ówczesny biskup w Galicji, tj. przemy-
ski, ks. Antoni Gołaszewski, pojmował fałszywość tego rozumowania i wyrobił 
sobie w Rzymie dyspensę na to, żeby zakonnicy mogli w jego diecezji pracować 

 8 Rękopis Ossolińskich, 525 I f. 247. Summarischer Extrakt. Beilage, 1 April 1774.

 9 Arch. MWiO, Acta generalia 120. A, sing. 1228 ad Nr. 271, ex aprili 1802. Allerunterthänigster Vortrag 
der treugehorsamsten galizischen Hofkanzlej Wien, 10 April 1800.
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na dwunastu parafiach – zresztą nikt się o Rzym nie pytał. Doświadczenie jednak 
niebawem wykazało, że przebywając na parafiach, przestawali być zakonnikami 
i porzucali nawet habit zakonny. Skarżyli się też na to biskupi galicyjscy, którym rząd 
nadał prawa i atrybucje generałów zakonnych, ale w tej mierze panowały wówczas 
w Wiedniu odmienne wyobrażenia. Zresztą, skoro biskupi i prałaci występowali 
we frakach, dlaczego mieli koniecznie zakonnicy po parafiach trapić się niewygod-
nym habitem? Wyraźnie więc dekret cesarski opiewał, że wprawdzie w klasztorze 
nie wolno zakonnikom nigdy zdejmować sukni zakonnej, wszelako w podróży lub 
na parafii mogą za pozwoleniem przełożonego nosić krótsze ubranie i ciemną za-
rzutkę („einen Kaputrock von dunkler Farbe”). Współcześni opowiadają też dużo 
nieciekawych rzeczy o takich zakonnikach, u których zaledwie zostało nazwisko 
z całego powołania.

Nie ulega też najmniejszej wątpliwości, że stan Kościoła w Galicji musiał już 
pod koniec XVIII wieku budzić wielkie obawy, skoro cesarz Franciszek, który nie 
dzielił zasad Józefa II, zaczął się troszczyć o dalsze jego losy. Imię tego cesarza 
stało się wprawdzie tak dalece niepopularne, że jak świadczy Helfert, w ostatniej 
chwili przed ogłoszeniem manifestu z dnia 3 grudnia 1848 zadecydowało minister-
stwo Schwarzenberg Stadion, żeby nowy cesarz nie nazywał się Franciszek, lecz 
Franciszek Józef10 – ale historyk kościelny musi mu przyznać słuszność, że o do-
bro Kościoła był dbały. On też, pragnąc podźwignąć klasztory w Galicji, wydał 
4 maja 1799 rozkaz gabinetowy do ówczesnej Nadwornej Kancelarii Galicyjskiej 
w Wiedniu, której polecił utworzenie osobnej komisji, która by się zajęła nową „re-
gulacją” klasztorów w Galicji Wschodniej. Przede wszystkim wychodził przy tym 
cesarz Franciszek z tej zasady, że klasztory nie powinny służyć wyłącznie dla pra-
cy parafialnej, lecz spełniać powołanie swoje i obowiązki wynikające z ich reguły. 
Zasadniczo też był przeciwny dalszemu znoszeniu klasztorów, a chcąc zapobiec 
przerażającemu brakowi duchowieństwa w Galicji, polecił osobnym rozkazem ga-
binetowym do hrabiego Woijna wystosowanym11 przywrócenie gimnazjów pozno-
szonych, zakładanie na prowincji dwuletnich studiów filozoficznych, otworzenie 
pozamykanych konwiktów, klasztornych szkół, tzw. gramatykalnych, i wreszcie, 
przywrócenie seminariów diecezjalnych, które zostały przez Józefa II zamknięte 
na rzecz jednego seminarium generalnego we Lwowie, do którego wszyscy klerycy 

 10 J. Freiherr von Helfert, Erlebnisse und Errinnerungen II. Ministerium Schwarzenberg-Stadion, „Die 
Kultur. Zeitschrift für Wissenschaft, Literatur und Kunst” Jahrg. III (1902) Heft 3, s. 208. 

 11 Arch. MWiO, Sign. 171, ex aprili 1802, G. S. 967–421.
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świeccy i zakonni musieli być posyłani. Żeby zaś podźwignąć podupadłą powagę sta-
nu duchownego, odebrał władzom administracyjnym nadzór nad duchowieństwem12.

Niestety, dobre te i chwalebne chęci cesarza spełzły na niczym, bo wezwani 
do udziału w tejże komisji biskupi galicyjscy nie umieli wymyślić lepszej rady 
na podźwignięcie klasztorów nad tę, że zaproponowali zniesienie jeszcze piętnastu 
klasztorów łacińskich, a siedmiu bazyliańskich. Kancelaria Nadworna zapropono-
wała zniesienie tylko czternastu klasztorów łacińskich, a siedmiu ruskich, wszelako 
nie tych samych, które proponowali biskupi.

Tymczasem nadeszła burza napoleońskich wojen i nie czas było myśleć o naprawie 
stosunków kościelnych. Cesarstwo Rzymskie upadło, a utworzone w jego miejsce 
Cesarstwo Austriackie doprowadzone zostało do zupełnego bankructwa. Odbiło 
się to na funduszach kościelnych, czyli tzw. funduszu religijnym, do którego prze-
kazane zostały zabrane majątki biskupstw, kapituł, kolegiat, bractw i klasztorów. 
Zapasy tego funduszu, wynoszące jeszcze 334 000 złr wywieziono do centralnej 
kasy w Wiedniu (1800 rok), a to, co było lokowane w państwowych papierach, stra-
ciło trzy czwarte wartości. Skarby kościelne, które zabierano już poprzednio (rok 
1788 i 1807), zostały wypustoszone do reszty w roku 1810.

Jeden tylko na wojnach napoleońskich dobrze wyszedł – parweniusz, który lune-
wilskim pokojem obdarzony został księstwami biskupimi i urósł niebawem do pierw-
szorzędnej a groźnej w Europie potęgi; ten, który w zamian za przysięgę lenną, 
składaną przez przodka na krakowskim Rynku w Wielki Poniedziałek, zgotował 
lenniczemu panu – Wielki Piątek, a Francji za lunewilski pokój – odpłacił pogro-
mem w roku 1870.

Kiedy wreszcie kongres wiedeński przywrócił Europie pokój, przypomniał sobie 
cesarz Franciszek I swoje dawniejsze zamiary podźwignięcia Kościoła i klaszto-
rów w Galicji. Chciał przede wszystkim wrócić do swojego planu z roku 1799, ale 
pokazało się, że nawet śladu po nim nie zostało w konsystorzach. We Lwowie nie 
było go wcale w aktach, w Przemyślu wiedziano tylko tyle, że biskup Gołaszewski 
wcale go nie ogłaszał, a ówczesny tyniecki konsystorz doniósł, że dawniejszy ad-
ministrator tegoż biskupstwa, a późniejszy biskup kielecki, Górski, zabrał odnośne 
papiery z sobą do Kielc13.

 12 An das ostgalizische Apellations-Gericht. Wien, 29 April 1802. Arch. MWiO, cit., Sign. 271, ex aprili 
1802, f. 23, Nr 967–421.

 13 Arch. MWiO, Acta generalia, 102. A, Sign. 215, ex augusto 1825. Bericht des ostgalizischen Landesgu-
bernium, Lemberg, 29 Julii 1825, Hofkanzlej Dekret, 10 April 1825. Z. 12010. Dekret an das galiz-Gubern., 
Wien, 25 August 1825. 
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Trzeba więc było zacząć od nowa całą robotę. Najpierw kazał cesarz zasięgnąć 
opinii biskupów galicyjskich14. Czekano na odpowiedzi trzy lata, a kiedy je wresz-
cie gubernator nadesłał do Wiednia, pokazało się, że każdy biskup radził na swoją 
rękę, co uważał za najlepsze do naprawy zakonów wedle swoich wyobrażeń, ale 
żaden nie śmiał wspomnieć o tym, że przede wszystkim potrzebna jest łączność 
z generałem w Rzymie.

Tego się też uchwycił referent w Kancelarii Nadwornej, któremu ta sprawa była 
przydzielona, ksiądz hofrat Jüstel, człek bywały, na wszystkie cztery nogi kuty, a za-
sadami józefińskimi na wskroś przesiąknięty. Zupełnie podobny do owego ks. hofrata 
Dankesreithera, który w zniesieniu opactwa tynieckiego brał tak wybitny udział15, 
tylko że na biskupa nie awansował. Poznamy go zresztą bliżej w dalszym ciągu 
opowiadania, bo sprawy jezuitów należały do jego referatu przez lat kilkanaście.

Jüstel, zdając sprawę cesarzowi w przedłożeniu (Vortrag) z odpowiedzi bisku-
pów, zauważył, że gdyby się chciało ich rady ściśle wykonać, wtedy by w każdej 
diecezji były inne przepisy, ale też reguła zakonna straciłaby wszelkie znaczenie, 
a przełożeni wszelką powagę. Ksiądz hofrat rozumiał więc dobrze, że do naprawy 
zakonów mogą się przyczynić tylko przełożeni zakonni, ale cała trudność była w tym, 
że wprawdzie cesarz Franciszek uczynił znaczny krok ku lepszemu, bo pozwolił 
zakonom w Galicji wybierać sobie prowincjałów, wszelako o związku z generałami 
pod żadnym warunkiem słuchać nie chciał. Miejsce generałów mieli nadal zajmować 
biskupi diecezjalni. Pierwotnie bowiem, wedle rozporządzenia Józefa II (z 30 listo-
pada 1784 roku), każdy klasztor tworzył odrębną całość, sam sobie wybierał przeło-
żonego i sam wychowywał nowicjuszów w miarę, jaką liczbę stałą (numerus fixus) 
miał naznaczoną. Teraz poszedł Franciszek I jeszcze dalej, bo właściwie tego roku 
(1821) pozwolił na to, żeby się odbyły kapituły prowincji każdego zakonu, skorzy-
stał więc z tego ks. hofrat Jüstel i przedkładał, że gdyby propozycje zrobione przez 
biskupów były na kapitułach przyjęte jako poprawki i dodatki do reguły zakonnej, 
to wtedy nabrałyby mocy obowiązującej.

Jednakże sama myśl, że zakonnicy mają się wspólnie naradzać i cośkolwiek decy-
dować, przejmowała ks. Jüstla strachem i dlatego przestrzegał, że na każdej kapitule 
powinien być obecny komisarz biskupi i baczyć na to, żeby czasem zakonnicy nie 
uchwalili czego, co by się sprzeciwiało statutom mającym najwyższe zatwierdzenie. 
Dziwna rzecz, że ksiądz hofrat nie spostrzegł tego błędnego koła, w jakim się ob-

 14 Hofkanzlej Dekret, Wien, 10 October 1817. Z. 23130. Arch. MWiO, 102, Generalia SS, Sign. 78, ex octo-
bri 1821.

 15 W. Chotkowski, Ostatnie lata benedyktynów w Tyńcu, Kraków 1900, s. 3nn.
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racał: najpierw twierdził, że rady i propozycje biskupów, gdyby zostały narzucone 
zakonom, wtedy by osłabiły znaczenie reguły i powagę przełożonych zakonnych, 
pod koniec zaś przypomina, że tzw. „normalne ustawy”, czyli przepisane przez rząd 
statuta, w niczym nie mogą być naruszone. Te normalne ustawy zastępowały też 
naprawdę regułę zakonną, a cała ta ankieta spełzła też na niczym.

Lepiej tę kwestię pojmował sam Franciszek I i dlatego kazał zapytać biskupów 
galicyjskich, czy też „normalne” ustawy rządowe zgadzają się z regułą zakonów. 
Na to dał ówczesny arcybiskup lwowski hrabia Ankwicz bardzo charakterystyczną 
odpowiedź. Przeprowadziwszy staranny przegląd reguł zakonnych i zestawiwszy je 
z istniejącymi „najwyższymi przepisami”, doszedł do przekonania, że zupełnie są ze 
sobą niezgodne, wszelako uspokoił się w sumieniu tym, że te różnice można uważać 
jako martwą literę, bo w „praktyce zakonnicy wykonują «normalne przepisy», nad 
czym zresztą konsystorze starannie czuwają”. Ówczesny gubernator galicyjski baron 
Hauer podzielał zupełnie tę opinię arcybiskupa i dodał od siebie, że widocznie muszą 
się zakonnikom te „normalne przepisy” podobać, skoro nigdy w żadnym klasztorze 
nie dostrzeżono jakiejkolwiek opozycji („Wiedersetzlichkeit”)16.

Ponieważ chcącemu nie dzieje się krzywda, przeto trudno brać za złe cesarzowi, 
że nie przywrócił zakonom galicyjskim pierwotnej ich reguły, skoro ani arcybiskup 
nie widział tego potrzeby, ani zakonnicy jej się nie domagali. Ale nie potrzeba być 
teologiem na to, żeby rozumieć i pojąć całe to okropne zwichnięcie celu, zadania 
i powołania, w jakim się zakony galicyjskie znajdowały właśnie w tej chwili, kiedy 
jezuici do Galicji zostali z powrotem przyjęci.

Dalecy jednak jesteśmy od rzucania kamieniem na przeszłość zakonów, skoro 
wiemy, że było bardzo dużo takich klasztorów, jak np. dominikanów w Jarosławiu, 
który całkiem był zajęty przez wojskowy szpital, a zakonnikom zaledwie po dłu-
gich prośbach (rok 1828) ustąpiono kilka cel na drugim piętrze17. Co gorsza, roz-
porządzenia cesarskie, wydawane na korzyść zakonów, szły dziwnym sposobem 
w zapomnienie. Już w roku 1802 pozwolił Franciszek I zakonom mieć swoje własne 
nowicjaty i studia teologiczne, ale jeszcze po osiemnastu latach domagają się tego 
biskupi galicyjscy, a domagają daremnie, bo wszystkie zakony musiały posyłać 
swoich kleryków do Lwowa, gdzie istniało dla nich studium domesticum, o czym 
niżej będzie mowa. Zobaczymy też, że jeszcze w roku 1837, kiedy reformaci chcieli 

 16 Arch. MWiO, Fasc. 102, Generalia A., Sign. 128, ex augusto 1827 G. S. – Acta Nr 60. Gener D. Bericht 
des KK. galiz. Landesgubern., Lemberg, 3 Maerz 1816, Z. 12.365.

 17 Arch. MWiO, Fasc. 650, Sign. VI 135, ex augusto 1828. Verordnung an das galiz. Gubern., Wien, 
6 August 1828. Z. 18.690.
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kleryków swoich umieścić na nauce teologii u jezuitów w Sączu – i na to pozwo-
lenia nie otrzymali.

Musiały też klasztory pustoszeć, skoro nowicjuszów mogły przyjmować tylko 
z wielkimi trudnościami, a rząd czuwał starannie, żeby nie przekroczyły przepisanej 
dla każdego pojedynczego klasztoru liczby, bo na każdą głowę ściśle był obliczony 
każdy grosz rozchodu i dochodu. Dlatego np. dla klasztoru kapucynów w Rozdole 
naznaczony był tzw. numerus fixus dwóch zakonników, którzy mieli obowiązek za-
wiadywania parafią. Ale ponieważ parafia rozciągała się na 10 miejscowości, liczyła 
2 291 dusz, a przy tym były tam jeszcze dwie szkoły i szpital sióstr miłosierdzia, 
przeto starali się zakonnicy o to, żeby numerus fixus był o jedną głowę powiększony. 
Rzeczywiście starali się o to okrągło ćwierć wieku (1821–1846), aż wreszcie proś-
by ich wysłuchane zostały, a z funduszu religijnego wyznaczono 66 złr 22,75 kr. 
na utrzymanie trzeciego kapłana18. Nikt nie powie, żeby ta pensja była wysoka – 
zwłaszcza że kwestować nie było wolno.

Sam też ks. hofrat Jüstel przyznawał w swoim przedłożeniu, o którym wyżej 
była mowa, że do wyludnienia klasztorów mogła się przyczynić nadzwyczajna 
bieda („Dürftigkeit”), panująca we wszystkich galicyjskich klasztorach, z małymi 
wyjątkami. Co gorsza, gdy zakonnicy nie mieli z czego żyć, nie mieli też za co na-
prawiać klasztorów, i wtedy, gdy woda deszczowa lała się przez dachy do klaszto-
rów i kościołów, znalazł się rząd w przymusowym położeniu, bo chcąc nie chcąc, 
dawać zapomogi musiał.

Jeśli klasztory się wyludniały, to ubytek świeckiego duchowieństwa stawał się 
w Galicji jeszcze groźniejszy. Biskupi galicyjscy skarżyli się też na to w swoich 
pismach z roku 1820, o których wyżej była mowa, ale ks. hofrat Jüstel dawał na to 
w swoim przedłożeniu cesarzowi zapewnienie, że liczba kandydatów stanu du-
chownego i zakonnego niewątpliwie się powiększy, skoro zostaną otworzone se-
minaria diecezjalne, a wtedy też „słabsi”, czyli mniej zdolni, będą szukali przyję-
cia w klasztorach. Przyznawał wprawdzie, że brak duchowieństwa jest w Galicji 
bardzo wielki, chociaż – jego zdaniem – „stan duchowny miał korzystne warunki 
bytu” – ale brak ten przypisywał ówczesnemu duchowi czasu i panującym wyobra-
żeniem („Denkungsart”). Nie powiedział tylko prawdy, że mimo rozkazu cesar-
skiego (1799) nie śpieszył rząd wcale z otwieraniem pozamykanych gimnazjów, 
konwiktów i seminariów duchownych, a więc liczba kandydatów nie mogła rosnąć. 

 18 Arch. MWiO, Fasc. 652, Sign. VI – 29 Februar 1846. Bericht des galiz. Gubern., Lemberg, 20 Maij 1845. 
Vortrag der vereinigten Hofkanzlej. Wien, 19 October 1845. In Margine: „Placet” Ferdinand mpp., Wien, 
10 Februar 1846. Tzw. kongrua dla zakonnika oznaczona była na 200 złr dekretem z 15 kwietnia 1789 r.
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W Przemyślu np. czekał biskup jeszcze dwadzieścia lat, nim otworzono semina-
rium19, a w Tarnowie czekano na to przeszło trzydzieści lat, jak niżej zobaczymy.

Nie dziw, że już w roku 1802 domagali się biskupi galicyjscy, wobec wielkiego 
braku duchowieństwa, aby im wolno było sprowadzać do swoich diecezji duchow-
nych spoza Galicji, wszelako na to nie chciał się rząd zgodzić, a w każdym razie 
zastrzegał, że wolno by biskupowi było przyjąć tylko takiego księdza, który by po-
siadał wykształcenie i wszelkie warunki, przepisane „normalnymi przepisami” 
z dnia 8 i 27 września oraz 13 grudnia 179820.

Poprzednio już była mowa o tym, że do ubytku duchowieństwa przyczyniło się 
zniesienie wielu kościołów, kolegiat, prawie wszystkich prebend, tzw. beneficia sim-
plicia, ale tzw. regulacja parafii, dokonana w roku 1787 przez Józefa II, uszczupliła 
ich liczbę tak, że ludność obrządku łacińskiego nauczyła się chodzić na nabożeństwa 
do cerkwi, a tylko na wielkanocną spowiedź udawała się do swojego kościoła21. 
Doszło do tego, że w samej archidiecezji lwowskiej było w roku 1820 siedemdziesiąt 
parafii osieroconych, czyli niemających stałego pasterza. W czternaście lat później 
był w samym Lwowie taki brak duchowieństwa, że ten wzgląd uratował istnienie 
franciszkanów tamtejszych, kiedy im się (1833) klasztor spalił. Pozwolono im tedy 
wspaniałomyślnie na to, żeby zaciągnęli dług u prywatnych osób na koszta odbu-
dowania klasztoru22.

Pozostawałoby jeszcze dla uzupełnienia tego szkicu powiedzieć coś o stanie 
moralnym duchowieństwa świeckiego w Galicji, wszelako sądu doraźnego wy-
powiadać nie chcemy, a uzasadnienie dokładne przekraczałoby ramy niniejszej 
pracy. Ograniczymy się więc tylko do krótkiej wzmianki. W ciągu wieku XVIII 
spotykamy się często w aktach rządowych z naganą duchowieństwa galicyjskiego; 
zwykle przedstawiane jest jako mało lojalne. Tak np. w roku 1783 proponowa-
ła Duchowna Komisja Nadworna zniesienie trynitarzy za to, że działali wbrew 
przepisom rządowym, a uzasadniała ten wniosek argumentem, że taki przykład 
ukarania nieposłusznych jest tym potrzebniejszy, dlatego że w Galicji – jak uczy 

 19 F. Pawłowski, Premislia sacra, sive series et gesta episcoporum r. 1. Premisliensium, Cracoviae 1870, 
s. 634, n. 2.

 20 Arch. MWiO, fasc, 102, Generalia SS, Sign. 1128 ad Nr 271, ex aprili 1802 G. A., Sign. 968–422. Wien, 
12 April 1802. 

 21 Arch. MWiO, Fasc. 653, Sign. 120, ex decembri 1813 G. S. Bericht des galiz. Landesgubern., Lemberg, 
10 October 1813. Z. 31679.

 22 Arch. MWiO, Fasc. 652, Sign. VI, 19 Januar 1834 G. S. Bericht des galiz. Gubern., Lemberg, 29 No-
vember 1833. Erzherzog Ferdinand. Dekret an das galiz. Gubern., Wien, 17 Januar 1834. Refer. Buchmaijr. 
Gubernator wykazywał, że dziewięć parafii we Lwowie nie wystarcza dla miasta i rozległych przedmieści. 
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doświadczenie – duchowieństwo nie wypełnia rozporządzeń in publico ecclesia-
sticis wydawanych z należytą ochotą23. Wszelako przysłowie o kropli, która drąży 
kamień, sprawdziło się i na duchowieństwie galicyjskim, skoro miało na czele ta-
kich biskupów, jak Betański w Przemyślu albo Ankwicz we Lwowie. Dlatego też 
następnie, w XIX wieku, w sprawozdaniach, o których niżej będzie mowa, dawali 
gubernatorzy galicyjscy duchowieństwu pochwały i przedstawiali je jako wierne, 
ulegle i lojalne, a jezuitom nieprzychylne i niechętne.

III. Przyjęcie jezuitów do Galicji. Kolegium w Tarnopolu

Prowincja zakonu jezuickiego na Białorusi rozrosła się szybko i nadzwyczajnie, ale 
z chwilą, gdy Pius VII przywrócił ich zakon w roku 1814 bullą Sollicitudo omnium 
ecclesiarum, były dni jezuitów w Cesarstwie Rosyjskim policzone. Najpierw wy-
dalono ich z Petersburga, a kiedy w roku 1820 umarł generał zakonu ojciec Tadeusz 
Brzozowski, wtedy w trzy miesiące po jego śmierci wyszedł 25 marca tego roku 
ukaz znoszący zakon, ale pozwalający jezuitom pojedynczo, jako świeckim księżom, 
przebywać w Cesarstwie; postanowili jednak wyemigrować z Rosji i niezwłocznie 
rozpoczęli tułaczą wędrówkę. Rzecz to jednak nie była łatwa, bo ich było przeszło 
trzystu, a w takim tłumie podróżować nie mogli. Dlatego prowincjał ówczesny, ojciec 
Świętochowski, podzielił ich na oddziały po trzydziestu. Pierwszemu przewodził 
ojciec Alojzy Landes, Bawarczyk rodem, mający wówczas lat 53. Człek doświad-
czony i obrotny, czego dowodzi już to samo, że był przez pięć lat prowincjałem 
na Białorusi. Na portrecie przypomina twarz Długosza wedle rysunku Matejki i taką 
też ma na głowie „wykrawankę”, która z przodu odsłania czoło, a z tyłu aż na kark 
sięga. Mówimy o nim obszerniej, dlatego że jego zabiegom i staraniom zawdzięcza 
w znacznej części Towarzystwo Jezusowe przyjęcie do Galicji i Austrii, i to w cha-
rakterze zakonu.

Położenie jezuitów było w owej chwili po prostu rozpaczliwe, bo nawet przez 
granicę w Radziwiłłowie nie chciano ich wypuścić do Galicji i dopiero starania 
ojca Alojzego sprawiły, że gubernator ówczesny, baron Hauer, nie tylko im pozwo-
lił przebyć granicę, ale i we Lwowie się umieścić po różnych klasztorach, domach 
kanoników i osób prywatnych. Takie umieszczenie tymczasowe nie mogło być 
jednak miłe jezuitom, zwłaszcza że przybywały coraz nowe gromadki, tak iż licz-

 23 Arch. MWiO, Fasc. 653, Sign. 533, ex januario 1783 G. S. Alterunterthänigster Vortrag der treugehor-
samsten Geistlichen Hofcommission, Wien, 25 December 1782.
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ba ich urosła do 15324. Tymczasem w Wiedniu nie chciano słuchać o osiedleniu się 
zakonu jezuickiego, a na wniosek gubernatora o ich przyjęcie do Galicji nadeszła 
odpowiedź z Wiednia, że Najjaśniejszy Pan pozwolił najwyższym postanowieniem 
z dnia 10 czerwca (1820) osiedlić się w Galicji tylko takim jezuitom, którzy z zakonu 
wystąpią, byle byli porządni księża25.

Nie pozostawało więc nic innego jezuitom, jak ruszyć w dalszą drogę ku Włochom, 
gdzie się przyjęcia spodziewali. Znowu tedy na czele pierwszego oddziału wysłał 
prowincjał ojca Alojzego Landesa, który stanął w Wiedniu 7 lipca i zaczął czynić 
zachody, żeby zyskać u cesarza audiencję. Poparł go w tych zabiegach gubernator ga-
licyjski baron Hauer, który sam pojechał do Wiednia, aby przełamać opór Kancelarii 
Nadwornej i przedstawić potrzebę jezuitów w Galicji wobec przerażającego braku 
duchowieństwa świeckiego i zakonnego. Po miesiącu, to jest 7 sierpnia tego roku 
był już wygotowany referat przez ks. hofrata Jüstela na sesję Kancelarii Nadwornej 
z przedłożeniem cesarzowi o przyjęcie jezuitów jako zakonu („als solche”), w pięć 
dni później, to jest 12 sierpnia, podpisał cesarz Franciszek I na marginesie swoje 
zezwolenie na wszystkie propozycje Kancelarii Nadwornej. Kanclerz hrabia Saurau 
zawiadomił o tym zaraz ustnie ojca Landesa, a 27 sierpnia otrzymał piśmienny 
dekret ministerialny26.

Zostali więc jezuici przyjęci do Galicji jako zakon, otrzymali pozwolenie na zało-
żenie gimnazjum i filozofii w Tarnopolu, a nadto na założenie konwiktu we Lwowie 
lub innym jakim mieście, przy tym na zajmowanie się pomocą w pracy parafialnej. 
Ponieważ zaś wedle ówczesnych „normalnych przepisów” musiała być oznaczona 
stała liczba zakonników, dlatego przyjęto jako numerus fixus pięćdziesiąt osób, licząc 
w to prowincjała. Zaraz też kazano powstrzymać tych, którzy już byli wyruszyli 
w dalszą drogę przez Wiedeń, żeby wrócili do Galicji. Równocześnie wyznaczono 
dla stałej liczby pięćdziesięciu pensję z funduszu naukowego po 300 złr na gło-
wę i kazano ją z góry wypłacić za dwa miesiące, to jest wrzesień i październik, 
a w dodatku jeszcze 4 000 florenów monety konwencyjnej na pierwsze urządzenie 

 24 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konwol. 36, Sign. 67, ex Februar 822 G. S. Bericht d. galiz. Landes Gubern., 
Lemberg 22 Januar 1822. Nr 1636. Konwol. 44, Sign. 89, ex septembri 1824. Bericht d. galiz. Gubern. 
Lemberg, 24 Maij 1824. G. Z. 43616.

 25 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konwol. 44, Sign. 176, ex Septembri 1824. G. S. Allerunterth. Vortrag der 
ver. Hofkanzleij. Wien, 6 Februar 1823. Jüstel Ref. „Da S. M. am 10 Juni 1820 den Jesuiten nur wenn sie-und 
welche von ihnen aus Ordensverbande treten wollen, wenn sie sonst würdige Priester sind, den Aufenthalt 
und die Verwendung in Galizien gestattet hat”.

 26 Arch. MWiO, Konwol. 26, Sign. 37, ex augusto 1820 G. S. Prot. Nr 26481–3377. Zur Sitzung 7 Septem-
ber 1820 G. Depart. Refer. Hofr. v. Jüstel Ministerialdekret an Pater Aloijs Landes Vice-Provinzial der aus 
Russland gekommenen Jesuiten. Wien, 27 August 1820, M. P. 876. 
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kolegium w Tarnopolu. Przy tym zastrzegł sobie Franciszek I, że na utrzymanie 
kościoła, kolegium, szkoły i konwiktu osobną jeszcze wyznaczy dotację. Nadto 
uwolnił jeszcze jezuitów od tzw. prawa amortyzacyjnego, o którego znaczeniu 
później będzie jeszcze mowa.

Kto zna ówczesne stosunki i oszczędność jak najdalej posuniętą tam, gdzie cho-
dziło o wydatki na potrzeby kościelne lub zakonne, tego musi zadziwić ta niezwykła 
hojność, z jaką kazano jezuitom wypłacić od razu 34 000 fl. c.m. z funduszu nauko-
wego. Nie trzeba jednak zapominać, że cały wielki majątek Towarzystwa Jezusowego, 
zniesionego w roku 1773, przeszedł w Galicji do tegoż właśnie funduszu naukowego, 
który założony został na mocy patentu Marii Teresy z dnia 27 stycznia 1774 roku27. 
O wielkości majątku pojezuickiego można mieć wyobrażenie stąd, że główny inwen-
tarz kolegium w Stanisławowie, wraz z domem misyjnym w Rożniatowie, wykazywał 
wartość majątku na 425 797 złr 28; majątek kolegium we Lwowie oszacowany był 
na 1 361 487 złr 14 kr.29. Po zawarciu traktatu handlowego Rzeczypospolitej z mo-
carstwami rozbiorowymi w roku 177530 zawiązał wielki kanclerz koronny Andrzej 
Młodziejowski (biskup poznański) układy z baronem Rewitzkim celem wzajemnej 
wymiany pojezuickich kapitałów będących w Galicji za te kapitały, które się znaj-
dowały w Rzeczypospolitej. Wysokość pierwszych obliczył na 844 649 złp 21 5/6 gr. 
Wszelako rząd austriacki nie przystał na wymianę i zerwał układy31.

Franciszek I pragnął koniecznie, żeby jezuici otworzyli gimnazjum, choćby roz-
poczęli tylko dwoma klasami, już z początkiem nowego roku szkolnego. Jednakże 
rok szkolny zaczynał się w październiku, zostawało więc zaledwie pół miesiąca, 
a w tak krótkim czasie nie zdarzyło się jeszcze, żeby Kancelaria Nadworna potra-
fiła tak trudnej sprawy dokonać. Tym więcej musi nas dziwić, że już 29 września 
przedłożony został cesarzowi nowy referat, opracowany przez ks. hofrata Jüstla, 

 27 Rkps Ossol. 525. I f. 311–317. Vortrag in Materia Studiorum. Gubernialraht Christoph von Koranda 
Refer. Pismem odręcznym (Handbillet) z dnia 20 września 1774 roku kazała Maria Teresa przysyłać do swo-
jej dyspozycji rocznie 100 000 złr z dochodów tegoż funduszu celem założenia akademii dla szlachty 
(Theresianum). Rkps Ossol. 525. I, f. 264–265.

 28 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konwolut 19, Sign. 1048, ex junio 1774, dtto 23. Lemberg, 14 Maij 1774.

 29 Archiwum Akademii Umiejętności w Krakowie. Teki Szneidera, Tit. Lwów. Ausweis lit. H. i G. Kole-
gium lwowskie posiadało 14 folwarków, kilka kamienic we Lwowie. Zob. S. Załęski, OO. Jezuici we Lwowie, 
Lwów 1880, s. 105.

 30 W. Chotkowski, Gospodarstwo społeczno-polityczne polskie i traktaty handlowe Rzeczypospolitej z mo-
carstwami rozbiorowymi r. 1775 w świetle relacji dyplomatycznych austriackich, „Roczniki Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu”, R. IV (1897), s. 28–83. 

 31 Arch. MWiO, Fasc. 161, Konwolut 24, Sign. 50, ex aprili 776, f. 55. Sess. 12. Nr 624. Allerunterth. 
Vortrag der galizischen Hofkanzlej, überreicht 26 Marz 1776. Wrbna.
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a podpisany przez kanclerza dworu (Hofkanzler) hrabiego Lazansky’ego i refe-
renta32. Ułatwiła sprawę ta okoliczność, że wówczas bawił w Wiedniu gubernator 
galicyjski baron Hauer, przeto mógł się najwyższy kanclerz hrabia Saurau ustnie 
z nim porozumieć w najważniejszej kwestii, gdzie umieścić jezuitów? Baron Hauer 
wysłał zapytanie do arcybiskupa lwowskiego: jaki by klasztor uważał za najstosow-
niejszy do „koncentracji” celem pomieszczenia jezuitów? Ankwicz odpowiedział 
niezwłocznie i zaproponował „koncentrację” klasztoru dominikanów w Tarnopolu 
z również obszernym klasztorem dominikańskim w Żółkwi, czyli radził „cztery 
indywidua” dominikanów z Tarnopola przenieść do Żółkwi i w ten sposób klasztor 
w Tarnopolu opróżnić.

Pomieszczenie było dobrze wskazane, jednakże bieda była z tym, że domini-
kanie siedzieli prawie tylko kątem we własnym klasztorze tarnopolskim, bo tam 
wkwaterował im się cały urząd powiatowy i kasa powiatowa. Stało się to dlatego, 
że starosta musiał ustąpić swego mieszkania na kwaterę pułkownikowi. Ale i na to 
musiała rada się znaleźć. Już 28 września poszedł ministerialny dekret do Lwowa 
do hofrata barona v. Kriega, który zastępował gubernatora, żeby natychmiast wezwał 
generalną komendę wojskową, aby się pułkownik wyprowadził ze starostwa do domu 
hrabiego Quintina, tak żeby starostwo mogło się niezwłocznie wynieść z klasztoru.

Wszystko więc szło jak z płatka, bo rozkazy i urgensy wysłano sztafetami. Przy 
tym wszystkim jedna instancja nie mogła być pominięta, to jest Główna Buchalteria 
Państwowa (Staats-Hauptbuchhaltung), bo tu spoczywały wszystkie fasje i dokład-
ne inwentarze klasztorów, ich fundacji itd. Buchalteria oświadczyła, że klasztor 
dominikański w Tarnopolu może być zniesiony, bo wedle wykazów buchalterii 
galicyjskiej z 17 kwietnia 1820 roku znajduje się tam tylko jeden kapłan. Wszelako 
przy tej sprawie jest sęk i to niemały.

Wedle fasji z dnia 20 września 1781 roku wart jest majątek tarnopolskiego klasz-
toru 52 764 fl., a dochód roczny oznaczony na 1 850 fl. Jednakże zachodzi ta obawa, 
że w razie gdyby się zniosło klasztor, któremu kasztelan krakowski Stanisław Potocki 
zapisał w roku 1749 folwark Stechinkowce (wart 37 500 fl.), i to w tym celu, żeby 
dwunastu zakonników miało utrzymanie, to mogłaby rodzina cofnąć swoją fundację.

Wszelako wobec tego, że cesarz bardzo naglił, nie można się było namyślać i dlate-
go – przypuszczając z góry, że cesarz zatwierdzi („sub spe altissimi rati”) – wysłano 

 32 Allerunterthänigster Vortrag der treugehorsamsten vereinigten Hofkanzlej über die Unterbringung 
der Jesuiten in Tarnopol. Wien, 29 September 1820. Fasc. 651, Sign. 151, ex octobri G. S. 6384. Sign. 142, 
ex septembri 1820. G. S. Nr 29054–3666. Zur Sitzung 28 September, 1820. Ministerialschreiben an H. Hofrath 
Freiherrn v. Krieg in Lemberg wegen Uebersetzung des Kreisamtes in Tarnopol aus dem Dominikaner 
Kloster in das Obersten Quartier. Wien, 28 September 1820.
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rozkaz do gubernatora galicyjskiego, żeby klasztor dominikański w Tarnopolu opróż-
nił, ale przy tym nie ogłaszał urzędownie, że konwent zostaje zniesiony, a to przez 
wzgląd na ów sęk w fundacji. Równocześnie polecono prowincjałowi ojcu Löfflerowi, 
żeby tymczasem się wprowadził do tegoż klasztoru w Tarnopolu, dopóki nie zostanie 
obmyślane stałe pomieszczenie (stabiles Unterkommen). Zarządzenia te wszystkie 
kancelarii zatwierdzone zostały z rozkazu Franciszka I przez arcyksięcia Ludwika 
własnoręcznym podpisem 16 października 1820.

Zanim przejdziemy do dalszego opowiadania, należy wyjaśnić sprawę fundacji 
i własność dominikanów w Tarnopolu, żeby nie padał cień na jezuitów, jakoby w tym 
przypadku do pokrzywdzenia Zakonu Kaznodziejskiego się przyczynili. Sprawa ta 
wlokła się lat dziewięć i dopiero w roku 1829 zakończona została. Dawniejszymi 
czasy byłby gubernator galicyjski zrobił krótki proces z klasztorem, jeśli mu był 
potrzebny, ale teraz, za Franciszka I, zniesienie klasztoru „na krótkim toporzysku” 
już nie uchodziło.

Na wezwanie Kancelarii Nadwornej z dnia 29 września 1820 (l. 29054–3666) 
wysłał gubernator galicyjski hrabia Ludwik Taaffe sprawozdanie z trzynastoma 
załącznikami33, w którym dowodził, że klasztor dominikanów w Tarnopolu może 
być śmiało i bez wszelkiej obawy zniesiony, a to dlatego że wprawdzie kasztelan kra-
kowski Stanisław Potocki zapisał 2 sierpnia 1749 dominikanom wieś Stechnikowce 
na utrzymanie dwunastu ojców, za co obowiązał ich do odprawiania tygodniowo sze-
ściu mszy św. z tym zastrzeżeniem, że jeśliby dochód z tej wsi, obliczony na 6000 złp, 
czyli 1500 fl., w rzeczywistości tyle nie przynosił, wtedy doda jeszcze inną wieś, 
tak żeby dochód był uzupełniony, jednakże spadkobierca jego, Stanisław Franciszek 
Potocki, potwierdził fundację bez wszelakiego zastrzeżenia, tak że odtąd wstępują 
dominikanie jako jedyny, nieodwołalny właściciel wsi Stechnikowce, przeto w razie 
zniesienia klasztoru nikt by nie mógł rościć pretensji do tego majątku.

Wedle istniejących „dyrektywów” powinien by jednak ten majątek otrzymać 
klasztor w Żółkwi, skoro tam przeniesieni zostali dominikanie z Tarnopola, jednakże 
w danym razie można by zrobić wyjątek od reguły, a to dlatego, że w Żółkwi jest 
mało zakonników, więc dochody klasztoru wystarczą na wyżywienie tamtejszych 
i nowo przybyłych, których razem jest pięciu ojców i dwóch braci. Dochody zaś 
klasztoru wynoszą rocznie 4665 złr 50,5 kr. Przy tym Stechnikowce byłyby dla 
Żółkwi ciężarem przez zbytnią odległość, chybaby więc dominikanie wydzierżawić 

 33 Arch. MWiO, Fasc. 650, Konwolut, Sign. 170, ex octobri 1823 G. S. Gubern. Bericht Z. 8517–1042, 
Allerunterth. Vortrag der treugehorsamsten vereinigten Hofkanzlej über die Aufhebung der Dominikaner-
Klosters in Tarnopol, Wien, 21 März 1821. Protocoll. Nr 2216. Referent Hofrath v. Jüstel. 
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je musieli. Natomiast leżą tylko o milę od Tarnopola, przeto jezuici mogliby łatwo 
sami gospodarować w Stechnikowcach, co by większą było dla nich korzyścią niż 
sucha pensja (trockene Besoldung) – no – i funduszowi naukowemu byłaby stąd 
ulga! Potrzeba by tylko dokładnie obliczyć dochody klasztoru w Tarnopolu, czy 
czasem więcej nie przynoszą, niż dotąd wykazywano, to jest 2410 złr. W takim ra-
zie odciągałoby się jezuitom ten sprawdzony dochód od rocznej dotacji, którą mają 
przez cesarza wyznaczoną.

Ta propozycja podobała się w Wiedniu i w tej też myśli opracował przedłożenie 
ks. Jüstel. Już 21 marca 1821 przesłano je z Kancelarii Nadwornej do Gabinetu 
Cesarskiego. Jednakże nastąpiła zwłoka i niespodziewany zawód. Franciszek I bawił 
bowiem podtenczas w Galicji i dlatego dopiero w Tarnopolu dnia 1 października 
1823 zadekretował na marginesie tegoż referatu, że dominikanów z Tarnopola należy 
przenieść do Żółkwi, ale tylko tymczasowo, dopóki Zakon Kaznodziejski nie będzie 
miał tylu członków, żeby mógł obsadzić wszystkie swoje klasztory. Przeto klasztor 
w Żółkwi powinien być właścicielem całego majątku klasztoru tarnopolskiego, 
a za to, że jezuici będą mieszkali w Tarnopolu, należy się dominikanom w Żółkwi 
płacić czynsz z funduszu naukowego.

Wskutek tego dekretu cesarskiego otrzymało gubernium galicyjskie rozporządze-
nie, żeby do końca stycznia następnego roku nadesłało wniosek: jaki czynsz mają 
pobierać dominikanie?34 Sprawa wlokła się jeszcze sześć lat, aż wreszcie Nadworna 
Komisja Nauk pozwoliła konwentowi dominikanów w Żółkwi jako czynsz od bu-
dynków w Tarnopolu zajmowanych przez jezuitów płacić z funduszu naukowego 
galicyjskiego rocznie 650 fl. w.w. (Wiener Wahrung), i to licząc od dnia, w którym 
jezuici do klasztoru tarnopolskiego się wyprowadzili, to jest od 24 października 
1820, a przeto należało wypłacić zaległości 5212 fl. 38 kr. w.w.35.

Bylibyśmy już skończyli całą sprawę z dominikanami, gdyby nie to, że jeszcze 
się znalazł mały haczyk. Kancelaria Nadworna poleciła bowiem gubernatorowi 
galicyjskiemu dopilnować tego, czy dominikanie w Żółkwi spełniają też wszystkie 
obowiązki, to jest wszystkie msze św. funduszowe i pia officia, przywiązane do fun-
dacji tarnopolskiego klasztoru, albowiem Najjaśniejszy Pan wyraźnie rozporządził 
14 sierpnia 1826 roku, że tylko w takim razie mogą być uprawnieni do całkowitego 
używania tarnopolskiego majątku. Jeśliby zaś zobowiązań tych wypełnić nie mogli, 

 34 Arch. MWiO, Fasc. cit., Konwolut 43, Sign. 170, ex octobri. Zur Sitzung 16 October 1823 Geistl. 
Departament Protocoll. Nr 2216–1674. Decret an das galiz. Guber., dtto 14 October 1823. Refer. Jüstel.

 35 Arch. MWiO, Konwolut 68, Sign. VI–93, Maij 1829. K.K. vereinigte Hofkanzlej, Sitzung 4 Juni 1829. 
Prot. nr 12 820–1763. Nr 2677. Refer. Jüstel. Decret der K.K. Studien Hofcommission an das k. k. galiz. 
Gubern., 23 März 1829. Copia ad 2677–636. 
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wtedy może by się dało powierzyć to jezuitom, ale też za to odpowiednią część 
majątku tarnopolskiego odciągnąć dominikanom, a dać jezuitom36. Zadanie było 
niełatwe i zajęło trzy lata pracy – jak zobaczymy – zupełnie daremnej. Gubernator 
galicyjski książę Lobkowicz zażądał opinii konsystorza arcybiskupa łacińskiego we 
Lwowie, a równocześnie prokuratoria kameralna (Kammerprokuratur) zażądała wy-
kazu mszy funduszowych od przeora w Żółkwi, a skoro nadszedł (1 grudnia 1829), 
kazano go sprawdzić przez buchalterię rządową we Lwowie. Z tego wszystkiego 
pokazało się, że klasztor tarnopolski miał 313, a żółkiewski 315 obligów.

Konsystorz arcybiskupi donosił 12 listopada 1827 (l. 3164), że wedle relacji dzie-
kana wysłanego do Żółkwi dominikanie tamtejsi odprawiają wszystkie te obligi, 
o ile zaś sami odprawić ich nie mogą, dają innym księżom za odprawienie pewne 
stypendium („Gebühren”). Jeśliby więc jezuici mieli ten obowiązek przejąć, to trze-
ba by obliczyć, ile by dochodów ze wsi Stechnikowce pobierać mieli. Ten wywód 
arcybiskupiego konsystorza nie zdał się jednak na nic, bo prokuratoria skarbu wy-
dała dnia 12 grudnia następnego roku (1828, l. 23.332) opinię, że bez woli domini-
kanów i pozwolenia cesarza nie można im obligów mszalnych zabierać, a przy tym 
zwróciła słusznie na to uwagę, że trzeba by jezuitów zapytać: czy chcą przyjąć ten 
ciężar? Tak samo buchalteria wypowiedziała swoje zdanie (12 marca 1828, l. 5134), 
że sprzeciwiałoby się sprawiedliwości zabierać dominikanom w Żółkwi obligi, skoro 
prawnie istnieją i msze odprawiają, a całkowity majątek do nich należy na mocy 
carskiego dekretu.

Mimo to książę Lobkowicz i wszyscy radcy gubernialni byli tego zdania, że by-
łoby pożyteczne („thunlich”) przekazać jezuitom funduszowe msze tarnopolskiego 
klasztoru. Ta jednomyślność rozbiła się tylko o kwestię wynagrodzenia. Większość 
bowiem radców gubernialnych sądziła, że należałoby odciągnąć część z dochodów 
wsi Stechnikowce, natomiast mniejszość, do której należeli radca dworu hrabia 
Auerspeerg i radcy gubernialni: v. Cronenfels, Salamon i v. Hehn, byli tego zdania, 
że należy się jezuitom tylko stypendium, oznaczone cesarskim dekretem z dnia 
13 czerwca 1822 (l. 15.871).

Referentem w departamencie dla spraw duchownych w Wiedniu był teraz ks. ho-
frat Gindl, który krótko potem został mianowany biskupem Brna. Ten zawyroko-
wał, że gubernium powinno samo oznaczyć wysokość stypendium i w tym celu 

 36 Arch. MWiO, Fasc. 650, Konwolut 69, Sign. VI–193, October 829. Kabinet Schreiben, 14 August 1826. 
Hof-Decret, Wien, 20 August 1826. Z. 23828. Bericht des galiz. Landes Guber., Lemberg, 18 September 1829. 
Nr 51.963 Lobkowicz.
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porozumieć się z jezuitami i ordynariatem we Lwowie37. Nareszcie więc, po długich 
korowodach, zwrócono się do samych jezuitów – i dowiedziano się, że wszyst-
kie te zachody były próżne, bo reguła nie pozwala jezuitom przyjmować żad-
nych fundacyjnych zobowiązań. Otrzymawszy takie oświadczenie od prowincjała 
Towarzystwa Jezusowego, doniósł o tym książę Lobkowicz do Wiednia, a Kancelaria 
Nadworna przedłożyła tę wiadomość cesarzowi. Na marginesie tego przedłożenia 
zrobił Franciszek I uwagę, że skoro w Żółkwi jest tylko trzech zakonników, a mają 
dochody dwóch klasztorów, przeto muszą mieć przewyżkę w dochodach. Dlatego 
powinna kancelaria baczyć na to, aby z tą przewyżką postępowano wedle przepi-
sów. Kancelaria przesłała ten rozkaz cesarski do Lwowa i dodała nadto polecenie, 
żeby czuwano nad tym, czy w Żółkwi spełniają zakonnicy dokładnie funduszowe 
zobowiązania38.

W ten sposób jezuici nie tylko nie przynieśli żadnej krzywdy dominikanom, 
ale w gruncie rzeczy uratowali im własność tarnopolskiego klasztoru, który już 
w roku 1790 zamierzał znieść gubernator galicyjski hrabia Brigido. Oparł się tylko 
wtenczas stanowczo arcybiskup lwowski Kajetan Kicki i dlatego w Wiedniu zade-
kretowano, żeby klasztoru nie znosić, ale pomieścić w nim kancelarię, registraturę 
i kasę powiatową39. Jeśliby jednak jeszcze miał na jezuitach pozostać jaki cień, 
to wystarczy tu przytoczyć jako curiosum, że tegoż roku (7 grudnia 1820) prosili 
sami dominikanie lwowscy, aby rząd przeniósł zakonników z Tarnopola do Lwowa, 
a za to im oddał wieś Stechnikowce40. O coś podobnego jezuici nigdy nie prosili!

Niewątpliwie byłoby prostszą rzeczą oddać jezuitom jedno z dawniejszych ko-
legiów jezuickich, np. w Stanisławowie, ale tam wkwaterował już w roku 1774 
generał hrabia Hadik wojsko, a co jeszcze pozostało miejsca wolnego w zabudo-
waniach, zajęli urzędnicy starostwa. Aptekę kupiła wówczas kasztelanowa hrabina 

 37 Verordnung an das galiz. Guber., Wien, 19 October 1829. Gindl. Zur Sitzung, 24 October 1829. Prot. 
nr 24441–3341. Nr 51963 A. cit. Gindl był biskupem Brna, mianowany 16 września 1831, a w styczniu 1841 
przeniósł się do Gurk i tam umarł tegoż roku w październiku. Cfr. Gams, Series Epp. Ratish. 1873, s. 266, 
279.

 38 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konwolut 71, Sign. VI. 131, Iulii 1830. Prot. Nr 17287–2362. Nr 3649. Bericht des 
galiz. Landes Guber., Lemberg, 19 Mai 1830. Nr 20353. Lobkowicz. Vortrag der treng. vereinten Hofkanzlej, 
Wien, 25 Junii 1831. Ref. Franz Gindl, Margines. Baden, 19 Julij 1830. Auf Sr. Mtt. Allerh. Befehl. Eh. 
Ludwig. Verordnung a. d. galiz. Land. Guber., Wien, 23 Julij 1830. Gindl. 

 39 Arch. MWiO, Fasc. 650, Konwolut 33, Sign. 104, ex septembri 1790; Protokollauszug der kk. vereinigten 
Hofstelle v. 3 August 1790. Jos. Frhr. Herreschmid.

 40 Arch. MWiO, Fasc. 650, Konwolut 46, Sign. 162, ex januario 1822. G. S. 2073–274. Bericht des kk. ga-
liz. Landesguber., Lemberg, 21 December 1821. Zur Sitzung 31 Jänner 1822. Geistl. Departament Ref. Hofr. 
v. Jüstel. Verordnung an das galiz. Guber., Wien, 31 Jänner 1822.
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Kossakowska, a kościół pojezuicki służył jako garnizonowy i jeszcze w roku 1839 
sprawiono do tegoż kościoła nową pozytywkę za 1450 złr c.m.41. Widocznie też 
unikano właśnie tego, żeby nie dawać jezuitom pomieszczenia w dawniejszych ich 
domach, żeby czasem z tego powodu do swoich majątków nie podnosili pretensji.

Mówiliśmy już poprzednio, że cesarz Franciszek I, przeznaczając dekretem 
27 sierpnia 1820 roku dotacji po 300 fl. dla pięćdziesięciu jezuitów, zastrzegł jeszcze 
osobną dotację na utrzymanie kościoła, szkoły i konwiktu w Tarnopolu. Jednakże 
ta obietnica cesarska poszła jakoś w zapomnienie i dopiero po pięciu latach zgłosił 
się prowincjał jezuitów ojciec Stanisław Świętochowski z prośbą o wynagrodzenie 
kosztów za odprawianie nabożeństwa parafialnego w Tarnopolu. Prośbę tę jednak 
odrzucił gubernator hrabia Taaffe. Wszelako prowincjał nie dał za wygraną i zgłosił 
się ponownie, powołując się na to, że minister spraw wewnętrznych już mu dał przy-
rzeczenie. Gubernator zasięgnął wtedy opinii konsystorza arcybiskupa lwowskiego, 
a konsystorz zażądał od prowincjała ścisłego wykazu swoich żądań.

W kolegium tarnopolskim było wówczas 27 ojców42, dla tylu więc żądał pro-
wincjał pewnej sumy na potrzeby kościelne, a nadto pewną kwotę na sprawienie 
szat kościelnych i bielizny. Konsystorz arcybiskupi lwowski zrobił poprawkę co 
do liczby ojców, mianowicie zauważył, że za sześciu rząd nic płacić nie potrzebuje, 
bo dwaj zatrudnieni są w pracy parafialnej, a więc proboszcz obrządku łacińskie-
go powinien za nich koszta ponosić, czterech zaś innych, którzy pełnią obowiązki 
prefektów i korepetytorów w konwikcie, mają dostateczne utrzymanie z tego, co 
płacą chłopcy, tzw. konwiktanerzy. Urząd finansowy we Lwowie obliczył więc też 
koszta tylko za 21 ojców, ale wedle zwyczaju znacznie je okroił. Zastępca guber-
natora ówczesnego arcyksięcia Ferndynanda, baron Stutterheim, trzymał się tej 
samej zasady co poprzednio hrabia Taaffe i twierdził, że jezuitom nic się właściwie 
nie należy, chyba z łaski. Dlatego proponował wypłacenie im ryczałtowego wyna-
grodzenia, w myśl urzędu finansowego 546 fl. Referent ks. hofrat Jüstel był jednak 
innego zdania, które też na sesji Kancelarii Nadwornej przyjęte zostało, a miano-
wicie, że jezuici mają od cesarza obietnicę osobnej dotacji na potrzeby kościelne 
i że przeto wynagrodzenie im się należy. Dlatego wysłano do gubernium polecenie, 

 41 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konwolut 21, Sign. 1048, ex junio 1774. G. Abth.-Schreiben an Grafen v. Hadik. 
Wien, 6 Juni 1774, Wrbna. Konwolut 101, Sign. VI–328, December 1839. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 
23 November 1839. Stutterheim. Cronenfels. – Sitzung 19 December 1839. – Prot. Nr 39043–4160. Nr 78348. 
Refer. Hofr. Probst. Meschutar. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 19 December 1839.

 42 Catalogi Sociorum et Officiorum Provinciae Galicianae SJ ex annis 1821–1832, nunc primum typis 
mandate, Cracoviae 1900, s. 112, wylicza 28 ojców.
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żeby jeszcze raz zażądano od prowincjała wykazu potrzeb kościelnych i oznaczenia 
sumy ryczałtowej za ubiegłe lata43.

Prowincjał wypisał więc ponownie swoje pretensje, ale zażądał jeszcze wyna-
grodzenia dla organisty i kościelnego 50 fl., a na kadzidło kościelne 5 fl. rocznie. 
Jednakże konsystorz arcybiskupi lwowski oświadczył się przeciwko płaceniu wy-
nagrodzenia organiście i kościelnemu, dlatego że opłacać ich powinien proboszcz 
w Tarnopolu, tak samo jak płacić powinien za dwóch ojców odprawiających nabożeń-
stwo parafialne, bo zastępują mu wikariuszów. Urząd finansowy we Lwowie podzielał 
też to zdanie konsystorza, że należy skreślić żądane wynagrodzenie za organistę, 
kościelnego oraz dwóch ojców pełniących obowiązki wikariuszów, a nadto za czte-
rech ojców zajętych przy konwikcie. Nadto, zamiast 5 fl., które żądał prowincjał 
na kadzidło, wyznaczono rocznie 1 fl. 30 kr. c.m. Referent kancelarii nadwornej 
ks. Jüstel godził się na wszystkie skreślenia, wychodził jednak z tej zasady, że należy 
płacić wynagrodzenie za owych czterech ojców zajętych przy konwikcie, a to dlate-
go że ciężaru takiego nie można zwalać na konwikt. Jednorazowe wynagrodzenie 
za minione lata (1820–1827) i roczną dotację kazano płacić z funduszu szkolnego, 
ponieważ do tego funduszu został wzięty majątek jezuicki44.

W dwa lata później (1830) zgłosił się rektor kolegium tarnopolskiego45 z prośbą 
o powiększenie zakrystii, ale prośbę tę odrzuciło gubernium, dlatego że cesarz na-
kazał dekretem z 9 grudnia 1831 roku (Z. 67.100) jak największą oszczędność. Co 
prawda, dekret ten był wydany cały rok później niż prośba rektora, ale nie pozosta-
wało jezuitom nic innego, tylko budować na własną rękę, dlatego że zakrystia miała 
tylko sześć kwadratowych metrów, więc trzydziestu księży pomieścić nie mogła. 
Jakoż rozszerzyli ją jezuici własnym kosztem na piętnaście metrów i zbudowali nad 
nią oratorium. Prosili tylko o pomoc na urządzenie najniezbędniejsze z funduszu 
religijnego. Sprawa przeszła wszystkie instancje i wreszcie zadecydował referent 

 43 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konwolut 50, Sign. 101, ex decembri 1826. G. S. Bericht galiz. Gubern. Beitrag 
für Kirchen erfordernisse bei dem Tarnopoler Collegium. Lemberg, 9 April 1826. Z. 27775, Lemberg, 
7 November 1826. Z. 67613. Zur Sitzung 14 December 1826. Ref. Geistl. Depart. Refer. Hofr. v. Jüstel. Prot. 
nr 34612–4536. Nr 67613. Verordnung a. d. galiz. Gubern. Wien 14 December 1826.

 44 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 52, Sign. VI. 214, December 1828. Bericht des galiz. Gubern., 
Lemberg, 31 October 1828. Lobkowicz, Stutterheim, Hehn, Zeissler, v. Bernhardt, v. Neuhauser, v. Bischan, 
von Roy, Swoboda, v. Dąbski, v. Bobowski. Zur Sitzung k. k. ver. Hofkanzlej. 4 December 1828, Nr 63055. 
Refer. Hofr. v. Jüstel. Verordnung a. d. galiz. Gubern., Wien, 4 December 1828. Prowincjał żądał wynagro-
dzenia rocznego po 26 fl. 48 kr. na każdego ojca, urząd finansowy zredukował to żądanie do 23 fl. 24 kr. 
Wynagrodzenie za minione lata wynosiło 2904 fl. 33 kr. c.m, a następnie płacono rocznej dotacji 492 fl. 
54 kr. c.m.

 45 Jakub Pierling, Catalogi, l. c., s. 182.
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Kancelarii Nadwornej proboszcz ks. Buchmaijr, że można wypłacić jezuitom 626 fl. 
34 kr. c.m. z funduszu religijnego, ale należy ich pouczyć, że jeżeli jeszcze raz będą 
coś budowali na własną rękę, wtedy nic nie dostaną46.

IV. Stosunki jezuitów wobec ustaw kościelno-politycznych

Przy układach, jakie się toczyły w Wiedniu przez lipiec roku 1820 z zastępcą pro-
wincjała Towarzystwa Jezusowego ojcem Alojzym Landes, złożył tenże na piśmie 
oświadczenie (16 sierpnia 1820), że zakon nie może w niczym odstąpić od swojej 
reguły. To oświadczenie zostawiono na razie niezałatwione. Niebawem jednak 
sprawa ta weszła na stół, a poruszył ją arcybiskup lwowski hrabia Ankwicz pismem 
wystosowanym do gubernium lwowskiego dnia 3 grudnia 1820 roku, w którym 
zapytywał, jak sobie ma postąpić wobec tego, że od superiora kolegium tarnopol-
skiego ojca Tywankiewicza żądał, żeby dostarczył ojców do pomocy na parafiach, 
ale tenże mu oświadczył, iż nie może na parafie wysłać pojedynczych ojców, lecz 
jedynie po dwóch, dlatego że tak przepisuje reguła. Arcybiskup zaś nie potrzebuje 
po dwóch księży na parafii, tylko po jednym. W zastępstwie gubernatora wysłał 
wtedy hrabia Taaffe zapytanie do Wiednia i prosił o instrukcję: czy reguła zakonna 
jezuitów ma być bezwzględnie zachowywana nawet w tych przypadkach, gdyby stała 
w sprzeczności z przepisami zobowiązującymi in publico-ecclesiasticis? Gubernium 
musi bowiem pouczyć arcybiskupa, jak się ma zachować wobec jezuitów.

Na to drażliwe pytanie dał referent ks. Jüstel wymijającą odpowiedź, a mianowicie 
powołał się na to, że prawo ani nie zakazuje tego, żeby nigdzie nie było dwóch księży 
na parafii, ani też nie nakazuje. Dzieje się tylko zwykle z potrzeby i oszczędności, 
że jest tylko jeden ksiądz na parafii. Jednakże zgodniejsze z karnością kościelną 
i z życzeniem wyrażonym przez Najjaśniejszego Pana jest właśnie to, żeby nie był 
jeden kapłan na parafii osamotniony. Skoro więc superior Towarzystwa Jezusowego 
prosi, aby każdy ojciec brał na parafię socjusza, a takim może być i brat albo jaki 
deficjent, to nie ma żadnej trudności i prośbie tej zadośćuczynić należy. Jeśliby zaś 
zachodziła potrzeba dyspensy od istniejących ustaw cesarskich (landesfürstlichen 
Gesetze), w takim razie powinno gubernium nadesłać odpowiednią prośbę jezuitów, 

 46 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 79, Sign. VI. 117, April 1834. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 14 
Hornung 1834. Krieg. Z. 968. Vidi. Ganz einverstanden Eh. Ferdinand., Wien, 14 Maerz 1834. Aüsserung 
der k.k. Hofbuchhaltung politischer Fonds, Wien, 15 April 1834. Refer. Hofr. Probst. Buchmeyer Prot. 
Nr 10318–1512. Nr 968. – Dekret a. d. galiz. Guber., 23 April 1834.
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od jakiej ustawy i z jakich powodów żądają dyspensy, a tak samo dołączyć swoją 
opinię47.

Sposobność do tego nastręczyła się niebawem i to znowu ze strony, po której 
by niekoniecznie trzeba się tego spodziewać. Arcybiskup Ankwicz zwrócił uwa-
gę hrabiego Taaffego na to, że jezuici objęli urząd nauczycielski w Cesarstwie 
Austriackim, a nie złożyli dotąd przysięgi przepisanej dekretem nadwornym z 6 maja 
1807 roku (l. 7899). Prawda, że od takiej przysięgi uwalnia tenże dekret członków 
zgromadzenia zakonnego, któremu zakład naukowy powierzono, ale pomiędzy zako-
nami będącymi już w krajach Cesarstwa a świeżo przyjętym przez Najjaśniejszego 
Pana Towarzystwem Jezusowym zachodzi ta różnica, że inni zakonnicy wystawiają 
„rewersy” na wierność panującemu przed profesją zakonną. Natomiast zakonnicy, 
którzy profesję składali za granicą, muszą dołączyć do podania o przyjęcie do au-
striackiego państwa piśmienną „sponzję”. Tego zaś jezuici dotąd nie spełnili i dlate-
go prosił arcybiskup, aby mu z gubernium przysłano formułę przysięgi, przepisaną 
wyżej wzmiankowanym dekretem nadwornym, żeby mógł od jezuitów w Tarnopolu 
zażądać jej podpisania.

Hrabia Taaffe podzielał to zdanie arcybiskupa, wszelako nie był swego pewien 
i dlatego zwrócił się po decyzję do Nadwornej Komisji Studiów, wywodząc że – 
wedle jego zdania – w mowie będącą przysięgę powinni złożyć nie tylko ci jezuici, 
którzy w liczbie pięćdziesięciu definitywnie zostali przyjęci do Galicji, ale że stosuje 
się taki sam obowiązek i do reszty tych jezuitów, którzy uważani są tylko za zastęp-
ców (substytutów) – a to wedle Substitutions-Normale z 5 lutego 1813 § 16. To swoje 
zaopatrywanie popierał hrabia Taaffe tym względem, że dopiero przez zaprzysię-
żenie jezuitów nabiorą świadectwa szkolne, przez nich w tarnopolskim gimnazjum 
wystawiane, pewności i publicznego zaufania.

Nadworna Komisja Studiów była jednak przeciwnego zdania i referent ówczesny, 
ks. hofrat Gindl, zawyrokował, że jezuici w Tarnopolu są wolni od rewersów, a to dla-
tego że powierzony im został urząd nauczycielski wszystkim razem („in corpore”), 
a nie pojedynczo. Ponieważ jednak arcybiskup lwowski wywodzi, że jezuici w ogó-
le powinni być zaprzysiężeni, przeto kwestia ta należy do Kancelarii Nadwornej.

Kwestia ta była też przedmiotem narad Kancelarii Nadwornej i wysłany został 
16 października 1823 roku dekret do Lwowa, w którym powiedziano, że jeżeli 

 47 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konwolut 29, Sign. 143, ex januario 1821. G. S. Zur Sitzung, 4 Jänner 1821, 
Nr 39367–5024. Bericht des galiz. Landesguber., Lemberg, 12 December 1820. Taaffe – Gubernial Verordnung, 
Lemberg, 12 December 1820. Z. 61282. – Verordnung an d. galiz. Guber., Wien, 4 Jänner 1821. Jüstel. Pismo 
arcybiskupa Ankwicza, dtto Lemberg, 3 December 1820.
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zaraz na wstępie nie zaprzysiężono jezuitów, to popełniony został błąd, który na-
leży niezwłocznie naprawić. Polecono przeto gubernatorowi, żeby od wszystkich 
jezuitów: czy definitywnie, czy prowizorycznie przyjętych do Galicji, czy zatrud-
nionych w szkołach czy po parafiach, zażądał podpisania rewersów przepisanych 
najwyższym rozporządzeniem z 27 kwietnia i 24 listopada 1801 roku48. W rewersach 
tych chodziło przede wszystkim o zaręczenie, że podpisujący nie należy do tajnych 
stowarzyszeń. Dekret powyższy podpisany przez ks. Jüstla pozostał jednak bez 
skutku, a to dlatego że jezuici „rewersów” podpisać nie chcieli.

Już 20 maja 1822 roku wysłał prowincjał ojciec Stanisław Świętochowski z Tar-
nopola prośbę do cesarza, pisaną po niemiecku, w której uzasadniał, iż bez wiedzy 
i pozwolenia generała niczego rozporządzać nie może. Na wstępie wywodzi, że już 
ojciec Landes złożył dnia 16 sierpnia 1820 roku w Wiedniu piśmiennie najuniżeńsze 
oświadczenie, że jezuici mogą pozostać w Galicji tylko pod tym warunkiem, że za-
strzegają sobie zupełną wolność w zachowywaniu swojej reguły, a właśnie zasadniczą 
i najistotniejszą regułą Towarzystwa Jezusowego jest głównie to, żeby wszystkie 
indywidua mogły się bez przeszkody znosić i zależeć bezpośrednio od generała. Bez 
tej wolności przestaliby członkowie zakonu być jezuitami. Dlatego prowincjał prosi, 
aby Najjaśniejszy Pan spełnił to, co obiecał już w najwyższej rezolucji z 27 sierp-
nia, to jest, że udzieli potrzebnej dyspensy od istniejących ustaw państwa i raczył 
oświadczyć, że generał jezuitów ma prawo nieograniczone: naznaczać i zmieniać 
prowincjałów i innych przełożonych, wydawać wszelkie rozporządzenia potrzebne 
do zarządu Towarzystwa Jezusowego w myśl reguły. Nadto, że członkom Towarzy-
stwa dozwolone jest komunikowanie się z generałem w sprawach dotyczących religii 
i karności zakonnej; prowincjałowi zaś przysługuje prawo mianowania przełożonych 
w myśl reguły i udzielonego przez generała umocowania; inni zaś przełożeni zako-
nu mają prawo czuwania nad wykonywaniem obowiązków każdego z zakonników.

Drugi ważny punkt reguły zakonnej jest wydalanie z Towarzystwa każdego 
członka, który albo sam tego żąda dla słusznych powodów, albo musi być wyda-
lony. Ponieważ ten przepis reguły sprzeciwia się ustawom rządowym, przeto prosi 
prowincjał, żeby cesarz dał i w tym punkcie dyspensę, tak żeby prowincjał nie 
potrzebował w każdym przypadku udawać się o pozwolenie do władzy świeckiej. 
Przy takim wydaleniu, które się zresztą u profesów nie zdarza, mają przełożeni 

 48 Arch. MWiO, Fasc. 650, Konwolut 41, Sign. 21, ex octobri 1823. Bericht des galiz. Gubern., Lemberg, 
26 August 1823. Nr 46203. Taaffe. – Studien Hof-Commission. Votum, 20 September 1823. Gindl. Zur 
Sitzung am 9 October 1823. Geistl. Departament. Refer. Hofr. Jüstl Nr 6309. Decret a. d. Galiz. Gubern., 
Wien, 16 October 823. Allerh-Verordnung vom 17 April und 24 November 1801. „Reversalen wegen gehe-
imer Gesellschaft”.
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prawo uwolnienia od ślubów tych, którzy po dwuletnim nowicjacie złożyli tzw. 
vota simplicia, prosi więc prowincjał, żeby i w tym mieli jezuici zupełną wolność 
od ingerencji władz świeckich. Kończy zaś swoją prośbę o dyspensy zapewnieniem, 
że jezuici potrzebują jej dla spokoju sumienia. Dlatego bowiem, żeby mieć spokojne 
sumienie, ponosili już tyle ofiar, przeto proszą, aby Najjaśniejszy Pan pozwolił im 
być prawdziwymi jezuitami, jakimi zawsze byli. Prośba ta podpisana jest własno-
ręcznie przez prowincjała, ale pisana była inną ręką.

Zwykłą w takich razach koleją otrzymała prośba prowincjała tzw. najwyższą 
sygnaturę i poszła do Kancelarii Nadwornej. Najwyższy kanclerz hrabia Saurau 
zwrócił się do prowincjała pismem z dnia 24 października 1822 roku (l. 26022) 
i poprosił, aby prośbę swoją do tronu uzasadnił dokumentami i dowodami. Na to 
odpisał prowincjał 9 listopada tego roku i prosił o to, żeby mu najwyższy kanclerz 
pozwolił się udać piśmiennie po instrukcję do generała Towarzystwa Jezusowego. 
Trafił jednak na bolący ząb tą prośbą i dlatego już 20 listopada, a więc odwrotną 
pocztą, odpisał mu hrabia Saurau, tytułując go „Wohlehrwürdiger Pater Provinzial”. 
Na wstępie dziękuje za wyrażone sobie zaufanie i zapewnia, że będzie popierał 
działalność prowincji Towarzystwa Jezusowego dla dobra religii i państwa wedle 
najczcigodniejszych zamiarów Najjaśniejszego Pana, jednakże nie może na to po-
zwolić, żeby prowincjał udawał się piśmiennie po instrukcję do generała. Uzasadnia 
zaś odmowę tym, że cesarz oświadczył w dekrecie z dnia 20 sierpnia 1820 roku, 
iż jezuici są obowiązani stosować się do przepisów rządowych „in publico ecclesia-
sticis”, a właśnie jeden z tych przepisów, to jest najwyższy patent z dnia 24 marca 
1781 roku, zakazuje w § 3 wszystkim zgromadzeniom zakonnym w państwie au-
striackim wszelakiego związku („nexus”) i wszelakiej zależności, pod jaką bądź 
formą lub pozorem, od przełożonych zagranicznych i to nie tylko „quoad tempora-
lia”, ale i „quoad spiritualia et disciplinaria interna”. Dyspensy od tego paragrafu 
Najjśniejszy Pan nie udzielił, przeto kanclerz tym mniej udzielić jej może. Z tej 
racji wyraża w końcu hrabia Saurau nadzieję, że prowincjał przyśle dowody, żąda-
ne od niego 24 października roku bieżącego, bez zasięgania instrukcji od generała. 
Pismo to ekspediowane zostało 20 grudnia i prowincjał odpisał już 13 stycznia 
następnego roku (1823).

W odpowiedzi swojej uzasadniał prowincjał jeszcze raz potrzebę uwzględnienia, 
czyli dyspensy, w dwóch znanych nam już punktach. A mianowicie wywodzi, że ze 
statutów Towarzystwa kilkakrotnie drukiem wydanych wynika, iż generał jest 
podstawą i fundamentem zakonu. On ma prawo pozwalania na złożenie profesji, 
a więc przyjmuje do Towarzystwa, on też wydala pojedyncze osoby, on mianuje 
przełożonych, począwszy od prowincjała, on ich zmienia wedle potrzeby, żąda 
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sprawy z ich urzędowania, on wydaje rozkazy przełożonym w sprawie karności 
zakonnej. Bez wolnego związku i łączności z generałem nie mogą istnieć jezuici. 
Jeśliby w tym kardynalnym punkcie miała zajść jaka zmiana, to mogłoby wpraw-
dzie istnieć zgromadzenie zakonne, ale nie byłoby Towarzystwem Jezusowym, jakie 
założył św. Ignacy. Tego też związku przestrzegało zawsze Towarzystwo, dopóki 
istniało (to jest do roku 1773) nie tylko w Europie, ale i w całym świecie. Obecnie 
zaś (po wznowieniu przez bullę Sollicitudo w roku 1814) przestrzega w Europie 
i Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki.

W Rosji przetrwało Towarzystwo pod tą samą formą, mimo to że w innych kra-
jach istnieć przestało, bo cesarzowa Katarzyna II, jej syn Paweł I i obecnie panujący 
Aleksander I nie zaczepiali w niczym reguły. Skoro bulla przywracająca zakon zo-
stała ogłoszona przez Aleksandra I we wszystkich krajach Cesarstwa Rosyjskiego, 
nie zrobił cesarz rosyjski żadnej klauzuli lub zastrzeżenia co do reguły. Skoro więc 
Najjaśniejszy Pan raczył przyjąć jezuitów do swojego państwa, przeto mogą też ży-
wić nadzieję, że nie zmieni formy, w jakiej istniało dawniej Towarzystwo Jezusowe 
za jego poprzedników.

Wskrzeszenie Towarzystwa przez Stolicę Apostolską nastąpiło dlatego, że uznano 
to dobre, które kiedyś zdziałało, ale jeśliby nowo powstając, miało swojej reguły 
odstąpić, to by musiało się wyrzec nadziei, że z pożytkiem działać potrafi.

Co do drugiego punktu, wywodzi prowincjał, że zawsze było niewzruszonym 
zwyczajem Towarzystwa, że jeżeli nieprofes występował lub był wydalony (bo z pro-
fesem nie może się ani jedno, ani drugie zdarzyć), wtedy ustawał wszelki jego 
związek z Towarzystwem, dlatego nigdy się nie troszczyło o jego utrzymanie. 
Zadecydował to papież Benedykt XIII w roku 1728 i VII Generalna Kongregacja, 
wychodząc z tej zasady, że wstępujący do zakonu albo się zrzekają swojego majątku 
na rzecz familii, albo się nie zrzekają. Jeśli się nie zrzekli, wtedy występując, mają 
utrzymanie; jeśli się zrzekli, wtedy ze strony Towarzystwa doznali tyle dobrodziej-
stwa i wychowania bezpłatnego, że występując raczej oni powinni by zapłacić. Jeśli 
zaś zostają wydaleni dla przewinień, to żalić się nie mają prawa, bo na wstępie 
każdy o tym zostaje zawiadomiony, co go czeka.

Tymczasem, nim jeszcze to pismo prowincjała nadeszło do Wiednia, kazał Franci-
szek I zasięgnąć rady arcybiskupa wiedeńskiego (Leopolda Maksymiliana Firmiana). 
Arcybiskup odpowiedział pod dniem 22 października 1822 roku, że prośba prowin-
cjała jezuitów stoi w zupełnej sprzeczności z ustawami państwa z dnia: 24 marca 
1781 roku, 1 maja 1782 roku i 24 marca 1783 roku, które zniosły wszelkiego rodza-
ju związek i zależność zgromadzeń zakonnych austriackich z generałami tychże 
zakonów w Rzymie. Obecnie pozwalają ustawy tylko na bierny związek („nexum 
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passivum quoad suffragia et preces”) o tyle, że wybrany na prowincjalnej kapitule 
prowincjał donosi generałowi o swoim wyborze („propter communionem per suf-
fragia et preces”), ale czyni to w otwartym piśmie, przesłanym do gubernium, które 
przesyła je dalej. Odpowiedź otrzymuje prowincjał tą samą drogą, przez Tajną Kance-
larię Dworu i Państwa (Geheime Hof und Staats Kanzlej, która wówczas zastępowała 
dzisiejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych). Dotychczas nie zdarzył się jeszcze 
wyjątek od ustaw państwa, dlatego też zrobienie ustępstwa dla jezuitów uważałby 
arcybiskup za rzecz szkodliwą dla ustaw krajowych. Jeśli więc reguła jezuitów ab-
solutnie wymaga łączności z generałem, to lepiej by było wcale ich w państwie nie 
cierpieć. Może by jednak się dała ich reguła w sposób mniej szkodliwy pogodzić 
z ustawami państwa i to w ten sposób, jak to uczynili ligorianie (redemptoryści), 
których generał zamianował ojca Passerata generalnym wikariuszem Austrii, tak 
że redemptoryści mogli ze spokojnym sumieniem podpisać dokument, mocą którego 
zrzekli się wszelkiego związku z zagranicznym generałem.

Ta odpowiedź arcybiskupa wiedeńskiego niewiele się przyczyniła do wyjaśnienia 
kwestii, a pismo prowincjała, o którym poprzednio była mowa, nie przytaczało też 
żadnych pozytywnych dowodów. Dlatego referent Kancelarii Nadwornej ks. Jüstel 
zabrał się do studiowania reguły Towarzystwa Jezusowego wedle wydania praskiego 
z roku 1757. W referacie swoim przytacza też następnie jedenaście ustępów tejże 
reguły, które wyrażają tę zasadę, że generał Towarzystwa sam na własną rękę wy-
daje rozkazy. Dwanaście innych cytatów przytoczył w kwestii zwalniania i wyda-
lania z zakonu, a na tej podstawie wywodził opinię swoją („Gutachten”), że generał 
Towarzystwa nie jest wprawdzie absolutnym panem, bo jest wybierany i może być 
złożony z urzędu, a nadto jest związany przyboczną radą asystentów, że jednak z re-
guły wynika wyraźnie, iż cały zarząd Towarzystwa Jezusowego spoczywa w jego 
ręku. Przeto Prowincja Galicyjska jezuitów musiałaby odstąpić od istotnej formy 
zarządu Towarzystwa, jeśliby się ograniczyła tylko do biernego związku „quoad 
suffragia et preces” w myśl dekretu cesarza Józefa II z 24 marca 1781 roku. Stoimy 
więc wobec alternatywy, powiada ks. Jüstel: czy ma być dekret cesarski zniesiony, 
czy też jezuici powinni go się trzymać? Wobec takiej alternatywy kancelaria musi 
proponować to drugie, bo ustawa ta jest zbyt ważna dla władzy panującego nad 
wszystkimi poddanymi, bez różnicy stanu. Jakżeby kancelaria mogła się odważyć 
na proponowanie wyjątku dla jezuitów?

Należy jednak rozważyć konsekwencje, jakie stąd wynikną. Te zaś mogą być 
trojakie: albo jezuici oświadczą, że nie mogą się poddać tej ustawie z roku 1781 
i wtedy będą prosić o pozwolenie opuszczenia kraju – albo też zostaną. W takim 
razie jednak możliwe są trzy przypuszczenia. Albo wstąpią do innego zakonu, albo 
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zostaną jako świeccy duchowni, albo też pozostaną jako zakon, ale będą żądać 
pewnych modyfikacji w wykonywaniu ustawy, chociaż się w zasadzie jej poddadzą. 
W pierwszym przypadku, gdyby kraj opuścili, straciłaby Galicja, która bardzo ubo-
ga jest w duchowieństwo, znaczną mianowicie w duszpasterstwie pomoc, która jest 
wszelkiej pochwały godna, tak że byłaby to strata rzeczywiście godna pożałowania; 
jednakże trzeba by się pocieszyć tym, że gdyby jezuici nie byli przybyli z Rosji, też 
by się Galicja była musiała bez nich obyć. Powoli też przecie będzie pomnażała się 
liczba duchownych, skoro pozakładane będą seminaria duchowne i inne zakłady 
naukowe. W każdym razie lepiej, że Galicja poczeka, niż gdyby się miało znosić 
dla jezuitów ustawę.

Prowincjałowi mogłoby się wprawdzie zdawać, że Najjaśniejszy Pan dał już 
dyspensę, dlatego że w piśmie gabinetowym z 12 sierpnia 1820 roku wyraził, że za-
kłady naukowe mają być powierzone jezuitom jako takim („als solche”), wszelako 
pierwotnie dnia 10 czerwca tego roku otrzymali pozwolenie na pobyt w Galicji 
tylko tacy, którzy z zakonu wystąpią. Przeto i rozkaz gabinetowy z 12 sierpnia 
należy rozumieć tylko w tym znaczeniu, że mogą istnieć nadal jako zgromadzenie 
zakonne, jeśli się ustawom państwa poddadzą. Że zaś zakony mogą istnieć mimo 
to, że zmienią istotną formę swej reguły, mamy najlepszy dowód na mendykantach, 
którym zakazano kwesty i dano w to miejsce wynagrodzenie, a przecież mimo to nie 
przestali służyć religii i państwu49.

Do tego wywodu referenta ks. hofrata Jüstel dodał kanclerz dworu hrabia Goess 
(były gubernator galicyjski) własną opinię, w której dowodził, że reguła Towarzystwa 
Jezusowego nastręcza drogę wyjścia i pogodzenia jej z zasadą państwową, bo daje 
jezuitom prawo przelania na prowincjałów lub rektorów tej władzy, którą uzna 
za pożyteczną („quam senserit in Domino convenire”); wyraźnie też mówi reguła, 
że prowincjałowie, rektorzy i inni komisarze będą mieli ten udział we władzy, jakiego 
generał im udzieli („eam partem facultatis habebunt, quam ipsis Generalis commu-
nicaverit”); jednakże przypuścić trzeba, że prowincjał galicyjski nie będzie prosił 
generała o takie udzielenie sobie władzy, chociażby otrzymał wyjątkowo pozwolenie 
do napisania tej prośby, i dlatego może by sam Najjaśniejszy Pan porozumiał się ze 
Stolicą Apostolską, aby zmieniła regułę jezuitów i przelała władzę na reprezentanta 
Towarzystwa Jezusowego w Galicji. Czuł jednak sam hrabia Goess, że rada jego 

 49 Kancelaria Nadworna składała się wówczas z następujących osób: Oberster Kanzler: Graf von Saurau, 
Hofkanzler; Graf Lanzansky, Graf Goess, Frhr. Geislern; Hofräthe: Grf. Guicardi, Grf. Aichelburg, Frhr. 
Doblhoff, v. Drosdik, v. Widmann. Frhr. v. Metzburg, Zweygelt, v. Jüstel, Frhr. Türkenheim, R. v. Fradanek, 
R. v. Linienau, Frhr. v. Stuppan, Grf. Hartig, Grf. Auersperg, Grf. Kaunitz.
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jest bardzo ryzykowna, i dlatego uzasadnił ją następującym argumentem. Gdyby 
było rzeczywiście obojętną rzeczą, czy jezuici pozostaną w Austrii lub nie (jak się 
zdawało Jüstelowi), to można by tę kwestię zdać na łaskę losu, ale nowo wprowa-
dzeni jezuici do Cesarstwa, którzy do spraw politycznych się nie mieszają, mogą się 
stać potężną tamą przeciwko złemu, które coraz bardziej się wzmaga, mianowicie: 
powierzchowności, samolubstwu i rozmaitym błędom, które się szerzą w życiu re-
ligijnym, politycznym i obywatelskim.

Po tym votum separatum hrabiego Goessa następował dalszy ciąg referatu hofrata 
Jüstela, który przeciwny był żądaniu prowincjała, żeby Towarzystwo mogło zwal-
niać lub wydalać swoich członków i nie troszczyć się o dalsze ich losy, domagał się 
natomiast, żeby Towarzystwo było zobowiązane postarać się o sekularyzację lub 
przyjęcie do innego zakonu, albo też dawało utrzymanie („titulus mensae”) wydalo-
nemu. Referat ten podpisany został na sesji 6 lutego 1823 roku, ale dopiero na drugi 
rok, 13 września 1824 roku, nastąpiła decyzja cesarza Franciszka I napisana, jak 
zwykle, na marginesie referatu Kancelarii Nadwornej.

Cesarz stanowczo zabronił jezuitom wszelkiej łączności z generałem w Rzymie, 
ale nie miał nic przeciwko temu, żeby generał zrobił to, co radził arcybiskup wie-
deński albo hrabia Goess, lub też żeby sam się przeniósł do Austrii i w Cesarstwie 
zamieszkał. Jednakże i w takim razie, choćby generał był w Austrii, nie mogłoby 
się żadne kolegium usuwać spod dozoru biskupa, w którego decyzji się znajduje. Ta 
decyzja cesarska poddawała więc zasadniczo jezuitów pod ustawy państwa austriac-
kiego in publico-ecclesiasticis na równi z innymi zakonami. Natomiast pozwalał 
cesarz na to, żeby jezuici mieli nieograniczoną władzę wydalania członków, a zobo-
wiązywał tylko do tego, żeby w każdym takim przypadku zawiadamiali guberna-
tora. Co do przyjmowania zagranicznych członków, powinno kolegium w każdym 
pojedynczym przypadku czekać pozwolenia samego cesarza. Równocześnie zwalniał 
jezuitów od przysięgi, której od nich żądano jako profesorów, i pozwalał na założenie 
własnej szkoły teologii, czyli tzw. studium domesticum (byle przy tym przestrzegali 
ustaw państwa), które przepisywały podręczniki dla teologii i prawa kościelnego50.

Dekret cesarski przesłany został przez Kancelarię Nadworną do Lwowa, guber-
nium zaś wezwało 18 listopada 1824 arcybiskupa, żeby dekret ten przesłał jezuitom, 

 50 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konwolut 44, Sign. 176, ex septembri 1824. G. S. – Allerunterth. Vortrag der 
treugehorsamsten Hofkanzlej wegen Dispensirung des Jesuiten Collegiums in Tarnopol von einigen Gesetzen 
in publico ecclesiasticis. Wien, 6 Februar 1823. – Zur Sitzung 30 September 1824. Geistl. Depart. Hofr. v 
Jüstel Nr 1075–951. Decret an das galiz. Gubern., Wien, 21 September 824. Hofdecret, 7 September 1824. 
Z. 27276–3380. Zachodzi tu pomyłka w datowaniu, bo Franciszek I podpisał ten dekret nie 7, lecz 13 wrze-
śnia, jakeśmy wyżej mówili.
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zażądał od nich deklaracji, że będą stosować się do ustaw polityczno-kościelnych, 
i żeby tę deklarację przesłał gubernatorowi. Arcybiskup spełnił pierwsze, ale kie-
dy na urgens z Wiednia zażądano ponownie deklaracji, doniósł gubernatorowi, 
że prowincjał jezuitów wzbrania się złożyć deklaracji, dlatego że wniósł 11 sierp-
nia 1825 roku ponowne podanie do tronu i czeka na decyzję Najjaśniejszego Pana.

Była to niespodzianka dla Kancelarii Nadwornej, dlatego 9 grudnia tego roku 
przedłożono cesarzowi sprawozdanie, że kancelaria nic nie wie o prośbie prowincjała 
i przeto – nie wiedząc, co radzić – prosi o rozkazy. Na marginesie tego przedłożenia 
napisano w gabinecie cesarskim, że treść przedłożenia służy do wiadomości i że nie 
należy nic rozporządzać w sprawie jezuitów, póki nie nastąpi decyzja, o którą prowin-
cjał prosił. Podpisano własnoręcznie, Franz. mppr., pod datą 16 lutego 1826 roku51. 
Cesarz pominął więc zwykłą instancję i wcale nie zakomunikowawszy Kancelarii 
Nadwornej owej prośby prowincjała, sam kwestię rozstrzygnął następnego roku 
w odręcznym piśmie (Handbillet) do hrabiego Saurau 18 listopada 1827 roku.

Prowincjał prosił cesarza ponownie w swojej wyżej wspomnianej prośbie z dnia 
11 sierpnia 1825 roku, aby mu pozwolił na komunikowanie się z generałem, przy 
czym oświadczył stanowczo, że w razie odmowy jezuici będą musieli Galicję opu-
ścić. Nadto prosił o pozwolenie, żeby klerycy jezuiccy nie potrzebowali używać 
podręczników teologicznych przepisanych dla wydziałów teologicznych i semina-
riów duchownych w Austrii, a wreszcie prosił o zwolnienie jezuitów od podpisania 
tzw. rewersaliów, o których wyżej była mowa. Decyzja nie była łatwa i nie dziw, 
że namyślano się dwa lata. Wreszcie jednak w głównych punktach uczynił cesarz 
ustępstwa.

W odręcznym piśmie do hrabiego Saurau dnia 18 listopada 1827 roku pisze cesarz: 
„W nadziei, że jezuici, przyjęci do mojego królestwa Galicji, będą przy nauczaniu 
i wychowywaniu młodzieży, jako też przy tymczasowej pomocy w pracy parafialnej 
pożyteczne służby czynili i stawiali skuteczną tamę niedowiarstwu i zepsuciu oby-
czajów, a uczniów swoich i wychowańców kształcili na dobrych chrześcijan i wier-
nych obywateli, przez co przyczynią się do prawdziwej kultury i powodzenia moich 
poddanych, postanawiam zezwolić na ich najpoddanniejszą prośbę, żeby mogli żyć 
wedle swojej reguły i ślubów które złożyli. Pozwalam przeto: 1) żeby im wolno było 
pozostawać w niezakłóconym związku z generałem, o ile to dotyczy wewnętrznego 
zarządu zakonu, w myśl reguły przez Kościół zatwierdzonej, a to celem utrzymania 
karności zakonnej. Jednakże 2) co się tyczy duchownych czynności odprawiania 

 51 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konwolut 56, Sign. 113, ex novembri 1827. Bericht des galiz. Guber., Lemberg, 
14 November 1825. Z 58079. Lobkowicz. Vortrag der Hofkanzlej. Wien, 9 December 1825. Z. 8347.
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nabożeństwa, kazań, słuchania spowiedzi i tymczasowego wyręczania w duszpa-
sterstwie, powinni być jezuici podlegli biskupom, a więc tylko wewnętrzny zarząd 
i wykonanie karności ma należeć do ich przełożonych, stosownie do reguły zakonnej. 
Ażeby więc 3) pojedynczy członkowie zakonu nie odzwyczajali się od życia zakon-
nego, ma być wyręczanie w duszpasterstwie urządzone w sposób odpowiadający 
regule zakonnej, to jest w formie misji. W tej sprawie powinien się ojciec prowincjał 
porozumiewać z ordynariatami, tak co do osób, które ma przeznaczyć na parafie, jak 
i co do czasu trwania pomocy po parafiach. Ze względu 4) na teologiczne studium 
zakonu powinno się pozostać przy mojej decyzji z dnia 24 sierpnia 1827. Natomiast 
przy innych studiach postanawiam pozwolić na to, żeby je wypełniali wedle przepi-
sów swojego instytutu i żeby kierunek ich powierzony był przełożonym zakonnym. 
Wszelako muszą podręczniki, których chcą używać, być przedłożone do przejrzenia 
i przyzwolenia („Einsicht und Genechmigung”) odnośnych władz, przy tym powinny 
się egzamina odbywać wedle przepisów istniejących w moich państwach. 5) Należy 
zaniechać żądania rewersaliów, wszelako prowincjał będzie zobowiązany prosić 
o moje pozwolenie i czekać decyzji, w razie gdyby który z członków zakonu miał 
wyjeżdżać za granicę lub który inny miał z zagranicy przybyć do moich państw”. 

W końcu poleca cesarz hrabiemu Saurau, żeby o tej decyzji zawiadomił gubernato-
ra, ordynariaty i prowincjała, a w razie jakich wątpliwości zasięgnął cesarskich roz-
kazów; nadto, żeby zdał sprawę o teraźniejszym stanie Towarzystwa Jezusowego52.

Dekret ten cesarski czynił wyłom w dotychczasowych pojęciach i zasadach poli-
tyczno-kościelnych, jakie od pół wieku z górą panowały w Austrii, i w tym jest wła-
śnie zasługa Towarzystwa Jezusowego, że postawiwszy rzecz na ostrzu noża, potra-
fiło na swoim postawić. Łatwa ta rzecz nie była i dlatego prowincjał Świętochowski, 
otrzymawszy odmowny dekret (1824) na pierwszą swoją prośbę, a znając niechęt-
ne usposobienie Kancelarii Nadwornej, wysłał (w marcu 1825) do Wiednia ojca 
Loefflera, żeby tam torował drogi, a dopiero w sierpniu tego roku wysłał ponowną 
swoją prośbę. Zabiegom też ojca Loefflera zawdzięcza niewątpliwie Towarzystwo, 
że cesarz, pominąwszy wszystkie instancje, sam wydał po dwu latach korzystny 
dekret. Jezuici przypisują przy tym też niemałą zasługę biskupowi Zieglerowi, który 
już jako biskup tarnowski okazywał im życzliwość, a teraz jako biskup Linzu prośbę 
ich u cesarza skutecznie poparł53.

 52 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konwolut 57, ad 113, ex novembri 1827. G. S. Handbillet. Lieber Graf Saurau! 
Wien, 18 November 1827. Franz mppr. Verordnung an d. Galiz. Gubern., Wien, 22 November 1827. Refer. 
Hofr. Jüstel. Reg. Nr 113 ex novembri 6965.

 53 Catalogi Sociorum et officiorum Provinciae Galicianae Societatis Jesu ex annis 1821–1832 nunc primum 
typis mandate, Cracoviae 1900, s. 96, nota 2. „Die 21 Martii 1825 (P. Loeffler) prefectus est cum P. Leopoldo 
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V. Kwestia wyżywienia nadliczbowych jezuitów. Nadzwyczajna 
dotacja cesarska

Dekret cesarza Franciszka I z dnia 18 listopada 1827 roku przecinał prawdziwy 
węzeł gordyjski, ale trzeba to wziąć pod uwagę, że czynił to dopiero po siedmiu 
latach, wśród których zawikłanie urosło do najwyższego stopnia. Wszyscy stoją-
cy u władzy zajmowali wobec jezuitów stanowisko podobne do tego, jak niegdyś 
prokonsul Bitynii Pliniusz Młodszy wobec chrześcijan, u których jedna rzecz mu 
się nie podobała, a była zupełnie nieznana, to jest hardość i niezłomny upór przy 
swoim religijnym przekonaniu54. Było to coś od pół wieku przeszło niesłychanego 
w Austrii, żeby zakonnicy śmieli opierać się ustawom państwa, i dlatego, podobnie 
jak tym, którzy na początku II wieku rządzili państwem rzymskim, wydawało się 
to rzeczą zupełnie nową, nieznaną i tajemniczą, budzącą podejrzenie, niepokój i oba-
wę55. A jak zwykle bywa, im niżej stojący w hierarchii urzędniczej, tym większą 
byli przejęci niechęcią do jezuitów, bo zdawało im się, że Cesarstwo upadnie, jeśliby 
się zrobił wyłom w ustawach wydawanych już od czasów Marii Teresy w sprawach, 
które zwano publiczno-kościelnymi, a które w rzeczywistości dotykały najwew-
nętrzniejszych urządzeń i ustaw Kościoła katolickiego.

Jezuici też mieli sposobność poznać stanowisko, jakie zajmowały sfery rządzą-
ce wobec jezuitów, a mianowicie, że nie myślały czynić żadnej różnicy pomię-
dzy nimi a zakonami innymi w Galicji, które ustawom państwa były posłuszne 
i dlatego zupełnie były odłączone od innych prowincji, a od generałów w Rzymie 
całkiem niezależne. Miejsce generałów zajmowali nominalnie biskupi diecezjalni, 
ale w rzeczywistości wykonywał sam rząd najściślejszą nad klasztorami kontrolę, 
a wyrazem jej była specjalna ustawa paszportowa, wedle której żaden zakonnik nie 
mógł opuścić kraju ani żaden przybyć z zagranicy bez pozwolenia rządu. Dlatego 
też Franciszek I pozwolił znanym nam już dekretem nawet na to, żeby prowincjał 
jezuitów pozostawał w bezpośredniej zależności od generała w Rzymie, jednakże 
od przepisów ustawy paszportowej jezuitów nie zwolnił.

Chludziński Viennam, procuraturus ab imperatore privilegium, ut nostri in Galicia juxta Institutum vivere 
possint. Mansit Viennae tribus annis”. Cfr. s. 146.

 54 Pilinius. Epp. lib. X. ep. 97: „Neque enim dubitabam qualecunque caset, quo faterentur, pervicaciam 
certe et inflexibilem obstinationem debere puniri”.

 55 F. Delaunay, L’église chrétienne devant la législation romaine à la fin du premier siècle. Comptes rendus 
de l’Acad. des inscriptions et belles lettres, Paris 1880, t. 7, s. 64. „C’est que les hommes d’État de Rome se 
trouvent en face de l’inconnu, que cet inconnu a l’air d’une protestation et qu’il semble une ménace. De là 
le supçon,l’inquietude, la pour”.
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Tymczasem właśnie ten najdrażliwszy punkt ustawodawstwa polityczno-ko-
ścielnego nie był przez jezuitów dosyć przestrzegany. Z prawdziwym oburzeniem 
donosi o tym pod dniem 2 marca 1821 roku prezydent gubernialny hrabia Taaffe, 
zastępujący nieobecnego podówczas gubernatora barona Hauera, że prowincjał 
jezuitów ojciec Stanisław Świętochowski nadesłał do gubernium imienny wykaz 
50 ojców (tylu bowiem pozwolił cesarz w Galicji się osiedlić), że równocześnie 
zastrzega sobie prowincjał prawo uzupełnienia tej liczby i prosi o pozwolenie, 
żeby mógł innych jezuitów przybierać w miejsce tych, których w spisie wykazał. 
Hrabia Taaffe prosi więc o wyraźną instrukcję: co ma począć wobec tej pretensji 
prowincjała, jakby od jego woli zależało uzupełnianie i zmienianie liczby etato-
wych ojców. Skoro przy tym nigdzie w Austrii nie ma jezuitów oprócz tych, którzy 
zostali przyjęci do Galicji, to widocznie ma prowincjał na myśli sprowadzanie no-
wych członków zakonu, i to z zagranicy. Tymczasem bezpośrednia korespondencja 
z zagranicą nie jest żadnemu zakonowi dozwolona, robić zaś wyjątek dla jezuitów 
nie zdaje się być ani pożyteczne, ani koniecznie potrzebne. Dlatego i prowincjał 
jezuitów powinien stosować się do przepisów paszportowych i w każdym przy-
padku dla każdego „indywiduum” osobno prosić rządu o paszport. Mogli dawniej, 
przed rokiem 1773, mieć jezuici egzempcje, ale obecnie ani taki przywilej nie zga-
dza się z duchem teraźniejszego ustawodawstwa, ani też jezuici nie mogą liczyć 
na żadne wyjątki, bo przyjęci zostali do Galicji pod warunkiem, że poddadzą się  
ustawom państwa.

Tę opinię hrabiego Taaffego podzielono w Wiedniu zupełnie, jednakże Kancelaria 
Nadworna znała usposobienie cesarza i gubernium galicyjskie otrzymało 12 kwiet-
nia tego roku dekret, że Najjaśniejszy Pan wyraźnie wprawdzie zastrzegł, że jezuici 
powinni podlegać ustawom państwa in publico-ecclesiasticis, jednakże chwilo-
wo trzeba przymrużyć oczy na przepisy paszportowe (Ein- und Auswanderungs 
Vorschriften).

Referent Kancelarii Nadwornej ks. Jüstel wychodził z tej praktycznej zasady, 
że gdzie większa liczba, tam łatwiejszy wybór, i dlatego powiada: Najjaśniejszy 
Pan przyjął do Galicji pięćdziesięciu jezuitów z Rosji przybyłych, przeto z in-
nych krajów nie wolno jezuitów przyjmować. Tymczasem od chwili wydania 
cesarskiego dekretu (we wrześniu 1820) dużo jezuitów z Rosji przejechało przez 
granicę Galicji i udało w dalszą podróż. Być więc może, że pomiędzy tymi prze-
jezdnymi upatrzył prowincjał „indywidua” zdolniejsze od tych, które na począt-
ku przybyły, a to przecie nic złego umieścić dzielniejszych w miejsce słabszych 
i gorszych. Przeto można tych nowo przyjętych uważać jako prowizorycznie 
zapisanych i przyjąć ich na listę dotowanych. Takie uzupełnianie i przyjmowa-
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nie musi mieć jednak czas określony i dlatego zostawiamy prowincjałowi czas 
do pierwszego marca przyszłego roku (1822). W tym czasie wolno mu też kore-
spondować z zagranicznymi jezuitami, bo te indywidua, które są w Rosji, nie na-
leżą obecnie właściwie do żadnej prowincji, tak samo jak ci, którzy się zatrzymali 
w Galicji, nie mają jeszcze prawa obywatelstwa, bo jeszcze nie są definitywnie  
przyjęci56.

Ten dekret, trochę enigmatycznie ułożony, zrozumiał prowincjał jezuitów tak, 
że już 13 lipca tego roku (1821) było w Galicji 131 jezuitów, bo ponad etatową licz-
bę 50 przyjął jeszcze 81, którzy z Cesarstwa Rosyjskiego nadciągnęli do Galicji57. 
Widocznie gubernium przymrużyło oczy na przepisy paszportowe, uwzględniając 
wielki brak duchowieństwa, jaki panował mianowicie w archidiecezji lwowskiej. 
Dlatego arcybiskup Ankwicz, który z początku – jakeśmy widzieli – robił pewne 
trudności z tym, że prowincjał nie chciał pojedynczych ojców samopas na parafie 
wysyłać, otrzymawszy znaną nam już rezolucję z Kancelarii Nadwornej, zmienił 
zdanie i już tego roku (1821) powierzył administrację sześciu parafii jezuitom. 
Krótko po tym zaś domagał się jeszcze jednego administratora i siedmiu wikariu-
szów. Oczywiście, musiał o to prosić przez gubernatora w Kancelarii Nadwornej. 
Pozwolenie dano z Wiednia 21 lutego 1822 roku, przy czym wyznaczono dla 
„nadliczbowych”, to jest „niesystemizowanych” jezuitów po 200 złr rocznej pensji 
na parafiach, bo tyle dawano świeckim księżom58. Z tego dekretu można by wnosić, 
że w Wiedniu, milcząc, aprobowano postępowanie prowincjała, który ponad etat 
przyjął do prowincji 81 ojców. Sprawa ta jednak nie była jeszcze załatwiona. Dlatego 
kiedy w następnym roku 1822 prosił arcybiskup o obsadzenie „lokalii” Pieniaki 
ojcem Janem Zranickim, proponowanym przez prowincjała, oświadczyła kancela-
ria, że nic nie może w tej sprawie decydować, dlatego że jeszcze nie wiadomo, co 
będzie z jezuitami nadliczbowymi. Pozostawiła przeto decyzję samemu cesarzo-

 56 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konwolut 32, Sign. 277, ex aprili 1821. Bericht d. galiz. Gubern., Lemberg, 
2 März 1821, Nr 11088. Taaffe, Dąmbski. Zur Sitzung am 29 März 1821. Geistl. Depart. Refer. Hofr. Jüstel. 
Prot. nr 8376–1025. Dekret a. d. galiz. Gubern., Wien, 12 April 1821. Z. 11088.

 57 Bericht des galiz. Guber., Lemberg, 13 Julij 1821. Z. 35131. Acta cit. Konvolut 36, Sign. 67, ex februario 
1822. G. S. Hauer.

 58 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konwolut 36, Sign. 67, ex februario 1822. G. S. des galiz. Land-Gubern. über 
Verwendung mehrerer Jesuiten in der Seelsorge. Lemberg, 22 Jänner 1822, Nr 1696. Hauer Refer. Gub. 
Sekreter Patznuer – Zur Sitzung 21 Febr. 1822. Refer. Hofr. Jüstel. Prot. Nr 4575–566. Nr 1696. Verordnung 
a. d. galiz. Guber., Wien, 21 Februar 1822. W rozporządzeniu tym wymienionych jest osiem parafii admi-
nistrowanych przez jezuitów, a mianowicie: Jabłonów, Krzywcze, Lipsko, Nadwórna, Tłuste, Kotzmann, 
Markowa, Zastawna. 
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wi. Więc też Franciszek I sam zadecydował 5 listopada tego roku (1822), że ojciec 
Zranicki może objąć lokalię Pieniaki, do której piętnaście miejscowości należało59.

Kwestia przepisów paszportowych odgrywała zresztą teraz mniejszą rolę, bo po-
wstawał większy kłopot o to, z czego będą mieli ci nadliczbowi jezuici utrzymanie. 
Wedle ówczesnych pojęć byli zakonnicy tak samo jak świeccy duchowni „urzędni-
kami”, z tą tylko różnicą, że byli urzędnikami kościelnymi, „Beamten der Kirche”, 
a więc też państwo musiało się troszczyć o ich wyżywienie i zaopatrzenie w sta-
rości lub chorobie, tym bardziej że rząd utworzył na to osobny fundusz religijny 
z zabranych dóbr kościelnych. Inne zakony w Galicji miały tak małą, niestety, 
ilość członków, że kłopotu o nich nie było, ale liczba jezuitów, jeśli nie przenosiła, 
to równała się teraz liczbie wszystkich innych zakonników w Galicji. Stawała więc 
przed rządem kwestia zaopatrzenia tak znacznej liczby osób z funduszu religijne-
go. Dlatego usuwając się od zadecydowania w tej sprawie60 i zostawiając decyzję 
samemu cesarzowi, nie chciała Kancelaria Nadworna wiązać sobie rąk, a równo-
cześnie wysłała do gubernatora galicyjskiego (17 października 1822 roku) dekret, 
żeby co prędzej nadesłał sprawozdanie, czy wszyscy nadliczbowi jezuici należą 
do Prowincji Galicyjskiej, chociaż pracują po parafiach. Mianowicie: czy na sta-
rość, skoro nie będą mogli pracować w duszpasterstwie, zaliczać się będą do tejże 
prowincji i z czego będą mieli utrzymanie?

Hrabia Ludwik Taaffe odpowiedział 16 maja następnego roku (1823) obszernym 
sprawozdaniem wraz z opiniami ordynariuszów galicyjskich oraz prowincjała je-
zuitów. Czytamy tam, że liczba jezuitów wynosiła już tego roku 153, a więc ponad-
liczbowych było 99, a nadto jeszcze czterech, o których przyjęciu osobno miała być 
kwestia rozstrzygnięta. Zapytany w tej sprawie prowincjał oświadczył, że wszyscy 
ci jezuici, przybyli z Rosji, należą do Prowincji Galicyjskiej, pragną do niej należeć 
i pracować na pożytek Kościoła i państwa, chyba że Najjaśniejszy Pan inaczej po-
stanowi. Przy tym wyraził prowincjał nadzieję, że rząd nie zostawi bez opieki tych 
nadliczbowych jezuitów, którzy na starość już nie będą mogli zapracować sobie 
na utrzymanie pracą parafialną. Nie omieszkał jednak dodać, że tej pracy parafialnej 
podejmują się członkowie Towarzystwa Jezusowego tylko wyjątkowo i do czasu, 
a to przez wzgląd na wielki brak duchowieństwa świeckiego i z wdzięczności dla 
rządu, a grzeczności dla biskupów. Skoro więc ta potrzeba ustanie, gdy liczba kleru 

 59 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 39, Sign. 126, ex novembri 1822. Allerunterth Vortrag, Wien, 
17 October 1822. Saurau, Lazansky, Goess. Refer. Jüstel. Na marginesie, pod dekretem cesarskim, Wien, 
5 November 1822, podp. Eh. Ludwig. Verordnung a. d. galiz. Guber., Wien, 9 November 1822. Nr 24264.

 60 Chodziło właśnie o utrzymanie dwóch jezuitów w tak zwanej lokalii Pieniaki. Nazwą tą oznaczono 
nowo utworzone przez Józefa II filie, a duchownych ekspozytów na tych miejscach zwano „lokalistami”.
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świeckiego się powiększy, wtedy będą jezuici zobowiązani opuścić parafie, bo głów-
nym celem Towarzystwa i zadaniem jest wychowanie młodzieży, a więc nauczanie 
i łącząca się z tym praca w konfesjonale, na ambonie i przy łożu chorych. Dlatego 
też wysyłani przez prowincjała na parafie ojcowie muszą pozostawać pod jego bez-
pośrednim dozorem tak, żeby ich mógł wizytować i każdej chwili z parafii odwołać. 
Tego wymaga reguła zakonu, której jezuici muszą się ściśle trzymać i dlatego prowin-
cjał oświadcza, że udał się wprost do cesarza z prośbą o dyspensę od ustaw państwa, 
które tejże regule są przeciwne, żeby jezuici „jako tacy” mogli w Galicji istnieć.

Pismo to prowincjała przesłano do opinii arcybiskupowi Ankwiczowi, który 
odpowiedział (3 lipca 1823 roku) że jezuici zatrudnieni na parafiach powinni otrzy-
mywać emeryturę tak samo jak księża świeccy, w miarę lat służby, ale też powinni 
wyłącznie zależeć od ordynariatu, a nie od prowincjała. Prowincjałowi może przy-
sługiwać prawo dozoru tylko o tyle, żeby się mógł przekonań, czy eksponowany 
na parafii zakonnik wypełnia przepisy reguły, jeśliby zaś chciał go odwołać z pa-
rafii, to i tego czynić nie może, chyba że za pozwoleniem ordynariatu. Wreszcie nie 
podobało się Ankwiczowi zastrzeżenie prowincjała, że jezuici mają tylko do czasu 
pracować po parafiach, żądał przeto, aby zostali zobowiązani raz na zawsze, że ci 
członkowie, którzy nie są zajęci w nauczycielstwie, będą służyć w duszpasterstwie. 
Ta opinia arcybiskupa nie znalazła nawet w Kancelarii Nadwornej uznania, jak 
to niebawem zobaczymy.

Biskup Przemyśla Antonii Gołaszewski był przyjacielem jezuitów, a widocznie 
nie lubił dominikanów i dlatego proponował, żeby nie obciążać funduszu religij-
nego, który i tak jest bardzo wyczerpany, lecz żeby zabrać dominikanom klasz-
tor w Jarosławiu, zakonników przenieść z Jarosławia do innego dominikańskiego 
klasztoru, a w Jarosławiu osadzić wszystkich emerytów jezuickich. Tę swoją pro-
pozycję uzasadniał biskup tym, że upadek Zakonu Kaznodziejskiego przedstawił 
w jaskrawych barwach. Ta propozycja jednakże nie podobała się nawet hrabiemu 
Taaffemu, bo zauważył w swoim sprawozdaniu, że biskup niepotrzebnie pomieszał 
dwie sprawy. Albowiem sprawa ratowania zakonów od zupełnego upadku toczy się 
właśnie osobno, więc tutaj nie należy. Nawiasem przypominamy, cośmy na wstępie 
mówili o „regulacji” zakonów, która zajmowała umysły przez dziesięć lat (1817–
1827), a skończyła się na niczym. Również propozycja biskupa, żeby wszystkich 
emerytów jezuickich umieścić w jednym, i to zabranym, klasztorze dominikańskim, 
nie zdawała się gubernatorowi zgodna z regułą Towarzystwa Jezusowego. Tyniecki 
biskup Ziegler radził zrobić różnicę pomiędzy jezuitami, których prowincjał odwoła 
z parafii, a takimi, którzy do starości pracować będą w duszpasterstwie: o pierw-
szych niech się prowincjał troszczy, drugim powinien by rząd dawać emeryturę.
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Hrabia Taaffe jednak podejrzewał, że Kancelarii Nadwornej nie o same koszta 
i płacenie emerytury chodziło. To bowiem było jasne, że jezuici nie mogli tworzyć 
dwóch prowincji w Galicji, to jest płatnej i niepłatnej, ani też nie ulegało kwestii, 
że należało się zaopatrzenie na starość tym, którzy zdrowie sterają po parafiach: 
chodziło więc widocznie tylko o to, że nadspodziewanie znalazła się tak liczna pro-
wincja jezuitów, którzy istnieć chcieli w Galicji jako jezuici, czyli żyć ściśle wedle 
swojej reguły, a nie wedle ustaw państwa. Dlatego też hrabia Taaffe doradzał w tym 
względzie ostrożność, a zresztą domagał się instrukcji.

Referent Kancelarii Nadwornej ks. Jüstel wygotował przedłożenie do cesarza 
8 lipca tego roku (1824), a ułożył je bardzo zręcznie. Na wstępie powtarza znane już 
nam szczegóły, w jaki sposób jezuici się znaleźli w Galicji, to jest, że Najjaśniejszy 
Pan kazał zatrzymać w drodze jadących z Rosji 50 jezuitów. Tymczasem osiedli-
ło ich się w Galicji 153, i to nawet takich, którzy już byli przejechali Galicję, lecz 
następnie z zagranicy wrócili. Takie postępowanie świadczy o braku otwartości61 
i samowoli ze strony przełożonych, a temu trzeba by położyć koniec. Jednakże 
Kancelaria nie tylko nie uważa za nic złego, że się osiedliło w Galicji więcej jezu-
itów, niż się pierwotnie spodziewano, ale – owszem – za rzecz bardzo pożądaną, 
skoro w Galicji panuje tak wielki brak duchowieństwa i skoro wszyscy trzej biskupi 
tak bardzo chwalą jezuitów, iż mogą za wzór służyć innym księżom parafialnym62.

Jednej tylko rzeczy potrzeba, to jest, żeby jezuici byli naprawdę poddanymi 
Najjaśniejszego Pana i urzędnikami kościelnymi w jego państwach63. Dlatego po-
winni przestrzegać wszystkich przepisów normalnych in publico-ecclesiasticis, 
od czego żadnej dyspensy nie mają. Wszelako w tym jednym należałoby zrobić 
ustępstwo, to jest, żeby prowincjał miał większe prawo nadzoru nad członkami za-
konu eksponowanymi na parafiach, niż chce arcybiskup lwowski, który nawet nie 
chce na to pozwolić, żeby prowincjał miał prawo wglądania w obyczaje ekspono-
wanych jezuitów. To przecie sprzeciwiałoby się wszelakim zasadom porządku i roz-
tropności, gdyby się chciało osłabiać wpływ przełożonych na podwładnych! Co się 

 61 Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konwolut 45, Sign. 89, ex Septembri 1824. G. S. – Decret a. d. galiz. Guber., 
17 October 1822. Z. 24. 264. – Bericht d. galiz. Guber., Lemberg, 14 Maij 1824. G. Z. 43.616 – Decret a.d. ga-
liz. Guber., 10 Junij 1823. Z. 18.242. Allerunnterth. Vortrag d. vereinigten Hofkanzlej über die Behandlung 
der ausser den 50 dotiren Jesuiten in Galizien noch befindlichen Ordensglieder. Wien, 8 Julij 1824. Refer. 
Jüstel. Z. 4898. Nr 19445–2427. Saurau, Goess, Geislern. Deutet immerhin auf ein Benehmen, welchen es 
an der gehörigen Offenheit fehlt. 

 62 L. c. „Nachdem alle drei Ordinariate der Aufführung und dem Benehmen der Jesuiten in der Seelsorge 
ein ausgezeichnetes, sie diesfalls als Muster für den übrigen Kuratklerus aufstellendes Lob geben”.

63  „Als Unterthane Sr. Majestät und Beamte der Kirche in allerhöchst ihren Staaten”.
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zaś tyczy właściwej kwestii emerytury nadliczbowych jezuitów, to najlepiej będzie 
nic nie robić, tylko czekać, aż prowincjał będzie zmuszony prosić o emerytury dla 
pierwszego z tych jezuitów, którzy obecnie na parafiach pracują, tymczasem lepiej 
będzie nie wiązać się żadną obietnicą.

Tak więc przedłożenie to ks. hofrata Jüstela było bardzo zręcznie ułożone: na po-
czątku i na końcu była pochwała jezuitów, ale kwestię emerytury usuwała ad ca-
lendas graecas – w środku zaś była rzecz najważniejsza, to jest, że jezuici powinni 
być podlegli ustawom polityczno-kościelnym. Jednakże przy kolegialnej naradzie 
w Kancelarii Nadwornej odezwały się głosy członków, którzy nawet tak daleko nie 
posuwali względów dla jezuitów. Czterech z nich, to jest: baron Metzburg, baron 
Stuppan, hrabia Auersperg i hrabia Kaunitz, oświadczyli jako votum separatum, 
że nie mogą doradzić tego, aby Najaśniejszy Pan w ogóle pozwolił pozostać w Galicji 
nadliczbowym jezuitom i dawał im zajęcie wobec zawikłań, jakie wywołują z rzą-
dem64.

Przedłożenie to wróciło z gabinetu cesarskiego po trzech miesiącach z dekretem 
napisanym – jak zwykle – na marginesie, który kładł tylko przycisk na przepisy 
paszportowe, ale zresztą dalszych propozycji nie uwzględniał. Brzmiał zaś, jak na-
stępuje: „Biorę do wiadomości sprawozdanie o 99 jezuitach nadliczbowych, którzy 
do Galicji przybyli. Wobec braku duchowieństwa, a pochwał ordynariatów można 
tylko pragnąć, żeby pomagali w duszpasterstwie, póki braki duchownych świeckich 
się nie wypełnią. Prowincjał i ordynariusze są odpowiedzialni za to, żeby używani 
do duszpasterstwa jezuici posiadali odpowiednią zdatność. Zresztą ci, którzy już 
przybyli, i ci, którzy jeszcze mają przybyć, powinni spełnić wszystko, co prze-
pisują moje prawa dla imigrujących księży, którzy mają być zajęci na parafiach. 
Prowincjałowi nie można odbierać dozoru nad eksponowanymi jezuitami. Ze sprawą 
emerytury zaczekać, aż zajdzie taki przypadek”65.

Przez dziesięć lat nie było też kłopotu o płacenie emerytury któremukolwiek 
z jezuitów, jednakże wciąż przestrzegano tego, żeby nie przekroczyli stałej liczby 
pięćdziesięciu etatowych, to jest opatrzonych rządową dotacją. Kiedy np. umarł 
po dwu latach ojciec Stanisław Piotrowicz (†1826) i prowincjał prosił, aby w jego 
miejsce zaliczony został do etatowych ojciec Józef Zranicki, wtedy zarzuciła mu 
Nadworna Komisja Nauk, że nie włada językiem niemieckim. Ponieważ zaś wykład 

 64 Arch. MWiO, Act. cit.: „Bei den Verwicklungen, welche Gesellschaft Jesu, gegenüber der Staatsver-
waltung herbeiführet”.

 65 Arch. MWiO, Act. cit., Decret., dat. 1 September 1824, podp. Franz mpp. Zur Sitzung 16 September 1824. 
Geistl. Depart. Refer. Hofr. v. Jüstel. Nr 4898–3713. Decret a. d. galiz. Guber., Wien, 7 September 1824. 
Jüstel.
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filozofii był niemiecki, przeto zarzucono mu, że nie może być użyty do nauczania, 
dopóki język łaciński nie zostanie w szkołach jezuickich przywrócony jako wykła-
dowy w filozofii. Na ten raz może być wprawdzie ojciec Zranicki uwzględniony, 
jednakże należy zakonowi dać wskazówkę (Weisung), żeby do etatowej liczby pro-
ponował przede wszystkim osoby znające język niemiecki jako potrzebny do na-
uczania. Dlatego w wykazie kwalifikacyjnym powinna być osobna rubryka, w której 
będzie wyszczególnione, do czego proponowany może być przydatny, mianowicie 
czy do nauczania: w gimnazjum, filozofii, konwikcie, studium teologicznym, czy 
też tylko do zarządu66.

Dwa lata później prosił prowincjał o przyjęcie do prowincji galicyjskiej dwóch 
ojców, którzy przybywali z Kaukazu. Jeden z nich był Francuz, a zwał się Idzi 
Henry, drugi Litwin Jan Woyszwiłło. Do podania swego dołączył prowincjał świa-
dectwo biskupów „rosyjskich” co do moralności i zdolności oraz tamtejszych leka-
rzy co do ich zdrowia. Innych świadectw dołączyć nie mógł, bo Henry wywędro-
wał z Francji w czasie rewolucji, a ojciec Woyszwiłło pokończył nauki w zakonie 
Towarzystwa Jezusowego, który nigdy nie wystawia swoim członkom żadnych 
świadectw. Zapytany w tej sprawie konsystorz arcybiskupi lwowski żądał, aby obaj 
ci ojcowie złożyli egzamin konkursowy, a zdanie to podzielał też gubernator gali-
cyjski książę Lobkowicz, powołując się na najwyższe rozporządzenie z 1 września 
1824 roku. Referent departamentu duchownego był również tego zdania, a na mar-
ginesie przedłożenia Kancelarii Nadwornej z 13 marca 1828 roku zgodził się na to 
cesarz. Gubernium galicyjskie otrzymało polecenie, żeby od obydwóch ojców żą-
dano złożenia egzaminu podobnego do konkursowego (concursartige Prüfung)67.

W powyższym przypadku nie zauważono jednej rzeczy, to jest, że obaj ci ojcowie 
byli już w Galicji, nim prowincjał wniósł prośbę o pozwolenie na ich przyjęcie, ale 
nie uszło to w drugim podobnym przypadku po jedenastu latach, kiedy prowincjał 
ojciec Rafał Markijanowicz prosił (rok 1839) o pozwolenie na przyjęcie dwóch 
innych ojców, to jest Józefa Siedmiogrodzkiego i Antoniego Grocholskiego. Obaj 
należeli do Prowincji Białoruskiej, ale przebywali następnie w Modenie. Prośbę 

 66 Arch. MWiO, Act. cit., Knowolut 53, Sign. 36, ex martio 1827 – Protokolls-Auszug der k. k. Studien 
Hofkommision. Wien, 10 Februar 1827, Nr 468. Zur Sitzung 1 März 1827. Ref. Hofr. v. Jüstel. Dekret a.d. ga-
liz. Guber., 1 März 1827. Ojciec Stanisław Piotrowicz umarł 26 listopada 1826 w Tuchowie. Ojciec Zranicki 
był w Starej Wsi ministrem i prokuratorem domu, zob. Catalogi, l. c., s. 139 i 117.

 67 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 58, Sign. VI. 67, April 1828. Vortrag d. ver. Hofkanzlej. Wien, 13 März 
1828, Nr 1771 Refer. Hofr. v. Jüstel. Margines: das Anräthen der Hofkanzlej erhält unter der Bedingung der 
abzulegenden Prüfung meine Genehmigung. Wien, 11 April 1828. Auf allerh. Befehl Sr. Mtt. Eh. Ludwig – 
Verordnung a. d. galiz. Gubern., Wien, 15 April 1828. Jüstel. 
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swoją uzasadniał prowincjał potrzebą zapełnienia braku, który powstał w Prowincji 
Galicyjskiej przez śmierć kilku członków i przesiedlenie się znacznej liczby ojców 
do Grazu, Linzu i Innsbrucka68.

Ówczesny cywilny i wojskowy gubernator galicyjski arcyksiążę Ferdynand prze-
słał podanie prowincjała z życzliwym poparciem do Wiednia, poleciwszy mu tyl-
ko, żeby się postarał o naturalizację nowo przyjętych. Innego jednak zdania była 
Nadworna Komisja Naukowa, która zauważyła, że prowincjał powinien prosić 
o pozwolenie, a nie donosić, że dwaj ci ojcowie niebawem z Modeny przybędą. 
Zdanie to podzielał referent Kancelarii Nadwornej ks. proboszcz Meschutar i dlate-
go zwrócono prośbę do Lwowa. Jednakże arcyksiążę Ferdynand zwrócił się wprost 
do cesarza, który też dał pozwolenie osobnym pismem gabinetowym, jednakże kazał 
prowincjałowi dać naukę, że powinien się stosować do najwyższego rozporządzenia 
z 13 września 182469.

Rozporządzenie powyższe krępowało zresztą biskupów tak samo jak zako-
ny. Pokazało się to w następującym przypadku. Konsystorz tarnowski przyjął 
w roku 1826, za rządów biskupa Zieglera, do diecezji ks. Jana Zabudzyńskiego, 
nie zawiadomiwszy o tym gubernium. Po czterech latach chciał tenże kapłan wstą-
pić do Towarzystwa Jezusowego i dlatego prowincjał ojciec Loeffler zwrócił się 
z prośbą do konsystorza w Tarnowie o „dimmissoriales”. Ale teraz odezwały się 
w Tarnowie wątpliwości i biskup Chotek odmówił zwolnienia z diecezji, ponieważ 
kapłan ten był tylko na próbę przyjęty. Prowincjał przeto zwrócił się do gubernatora 
za pośrednictwem konsystorza arcybiskupa lwowskiego o pozwolenie na przyjęcie 
tegoż księdza do Towarzystwa. Gubernium zasięgnęło opinii starosty wadowic-
kiego, w którego okręgu ks. Zabudzyński był na parafii. Starosta poświadczył, 
że przeciwko moralności tegoż kapłana nie zaszły żadne skargi, dlatego gubernium 
przesłało do Wiednia prośbę prowincjała z życzliwym poparciem swoim i konsy-
storza arcybiskupa lwowskiego, ale z zażaleniem na konsystorz tarnowski, że sa-

 68 Jezuici osiedlili się w Styrii w roku 1829, w klasztorze pijarów w Gleisdorf, stąd w 1831 przenieśli no-
wicjat do klasztoru po augustynianach w Grazu. Odeszło ich tam dotąd z Galicji trzech, cfr. Catalogi, l. c., 
s. 190 i 207. Do Linzu i Innsbrucka poszli po roku 1832, bo wzmiankowane katalogi, kończące się na 1832, 
jeszcze o tych miejscowościach wzmianki nie zawierają.

 69 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 103, Sign. VI. 44. Note d. galiz. Gubern., Lemberg, 7 November 1839. 
Nr 8346. Eh. Ferdinand. Votum der K. K. Studien Hofkommission, Wien, 4 Jänner 1840. Nr 8900–2591. Sit-
zung d. K.K. ver Hofkanzlej, 16 Jänner 1840. Refer. Hofr. Probst. Meschutar Prot. Nr 1129–122. Unterhänige 
Note an S. K. K. H. Civil a Militär Gouverneur in Galiz., Wien, 6 Februar 1840. Meschutar – Konwol. 104. 
Sign. VI. 128, Maij 1840. Kabinet Schreiben: Lieber Graf Mittrowsky. Wien, 5 Maij 1840. Ferdinand mpp. 
Sitzung der k. k. ver Hofkanzlej. Wien, 14 Maij 1840. Hofr. Meschutar. Prot. Nr 14369–1504. Unterthänigste 
Note a S. K. H. General. Gouverneur Galiz.,Wien, 9 Maij 1840. Meschutar. 
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mowładnie postąpił. Nadworna Komisja Nauk oświadczyła się jednakże przeciwko 
prośbie z tej racji, że ks. Zabudzyński nie odbył studiów austriackich. Natomiast 
referent Kancelarii Nadwornej biskup Gindl oświadczył się za prośbą, a to dlatego 
że ks. Zabudzyński urodził się w Galicji. Wprawdzie przeniósł się bez paszportu 
do Krakowa, tam odbył studia i przyjął święcenia, ale za to następnie odbył cztery 
lata próby w diecezji tarnowskiej, zatem może być za krajowca uważany. Ponieważ 
jednak teologiczne studia zagraniczne są wedle najwyższych przepisów w Austrii 
nieważne, przeto powinien ks. Zabudzyński uzupełnić te przedmioty, w których 
nie posiada legalnych świadectw, i o ważne świadectwa się postarać. Pod tym wa-
runkiem może być do jezuitów przyjęty70.

O tym samym czasie zaszła inna sprawa, jeszcze ciekawsza. Wstąpił do jezuitów 
Karol Szeparowicz, a konsystorz arcybiskupi lwowski żądał, żeby zwrócił rządowi 
80 fl., które pobrał jako stypendium w czasie studiów filozofii. Prowincjał jezuitów 
zwrócił się z prośbą do tronu o uwolnienie Szeparowicza od tej zapłaty, a cesarz 
zażądał osobnym pismem gabinetowym wyjaśnienia sprawy. Gubernium galicyjskie 
wyjaśniło, że dnia 17 lutego 1797 roku (l. 6010) wyszło najwyższe rozporządze-
nie, mocą którego winien stypendysta zwrócić funduszowi religijnemu stypendia 
pobrane, jeżeli wstąpi do klasztoru. Ponieważ jednak 11 lutego 1814 roku wyszło 
rozporządzenie zwalniające od tego obowiązku tych stypendystów, którzy stan 
duchowny porzucą, przeto w ogóle zaprzestano domagać się zwrotu stypendiów. 
W danym razie gubernium oświadcza się za zwolnieniem Szeparowicza od zapła-
cenia tych 80 fl., bo i tak jezuici żyją tylko kosztem funduszu religijnego. Referent 
Kancelarii Nadwornej ks. Buchmayer rozstrzygnął sprawę na korzyść jezuitów, 
dlatego że rozporządzenie z roku 1797 żąda zwrotu pobranych stypendiów tylko 
od tych, którzy wstąpią do opactwa, a nie do klasztoru. Konsystorz lwowski okazał 
więc całkiem zbyteczną gorliwość71.

Z powyżej przytoczonych przypadków wynikałoby, że jezuici o każdym ojcu, 
który przybywał z zagranicy, donosili rządowi, od tego bowiem nawet przywilej 

 70 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 73, Sign. VI. 3. Jänner 832. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 31 Au-
gust 1831. Kurrent 47856. Lobkowicz, Stutterheim, Mierzwiński – Nota k. k. Studien Hofkommision. Wien, 
3 December 1831, Nr 5079–317. Zur Sitzung k. k. ver. Hofkanzlej. Wien, 29 December 1831. Refer. Hofr. 
Gindl. Bischof. Dekret. an d. galiz. Gubern., Wien, 3 Jänner 183Gindl.

 71 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 75, Sign. VI. 79 April 1833. – Kabinetschreiben, Wien, 15 Novem-
ber 1832. Bericht. galiz. Guber., 9 März 1833. Z. 7013–1093. Zur Sitzung k. k. ver. Hofkanzlej 28 März 
1833. Prot. Nr 7013–1093. Nr 11866 Refer. Hofr. Probost. Buchmayer. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 
8 April 1833. Z. 7013–1093. Vortrag der k. k. ver. Hofkanzlej. Wien, 8 April 1833. Na marginesie: „Dient 
zur Wissenschaft”. Wien, 7 Maji 1833. Auf allerh. Befehl. Sr. Mtt. Eh. Ludwig – Dekret a. d. galiz. Guber., 
12 Maji 1833. Sign. VI. 108, Maji 1833. Nr 11318–1682. Nr 2521.
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cesarski z dnia 18 listopada 1827 ich nie zwalniał. Tymczasem w świeżo wydanych 
Katalogach prowincji galicyjskiej znajdują się pomiędzy rokiem 1823 a rokiem 1848 
nazwiska 26 ojców, przybyłych z Anglii, Francji, Włoch i Niemiec, a tylko o dwóch, 
to jest Grocholskim i Siedmiogrodzkim, zachodzi w aktach korespondencja. Tak 
samo co do wydalonych z Towarzystwa, znajduje się aktach korespondencja tylko 
o jednym, ojcu Modzelewskim, który przyjęty został do archidiecezji lwowskiej. 
Gubernator galicyjski, pisząc w tej sprawie do Wiednia w roku 1831, wspomina, że to 
dopiero drugi przypadek wydalenia jednego z członków Towarzystwa72, tymcza-
sem we wzmiankowanych już Katalogach prowincji zachodzą nazwiska dziesięciu 
ojców takich, którzy pomiędzy 1822 a 1831 wydaleni zostali z Towarzystwa, nie 
licząc scholastyków, nowicjuszów i braci. Pomiędzy wydalonymi są przeważnie 
tacy, którzy na parafiach przebywali.

Przywilej cesarski z dnia 18 listopada 1827 roku, pozwalający Towarzystwu 
Jezusowemu na obserwowanie swej reguły, był w gruncie rzeczy zatwierdzeniem, 
a raczej definitywnym jego przywróceniem w Galicji. Tak pojmował tę sprawę refe-
rent departamentu duchownego w Kancelarii Nadwornej ks. Jüstel73 i dlatego żądał, 
żeby w całej Galicji zostały władze o tym zawiadomione przez osobny cyrkularz74, 
dlatego że z tą chwilą przysługiwało jezuitom, tak samo jak innym zakonom, uwol-
nienie od prawa amortyzacji. O to też prosił ojciec Loeffler jeszcze za swego pobytu 
w Wiedniu. Chodziło mianowicie o to, żeby władze krajowe nie odliczały jezuitom 
od dotacji, wyznaczonej przez cesarza na pięćdziesiąt głów, tego, co w przyszłości 
zyskają w darowiznach, legatach itp.

Cesarz zażądał opinii Nadwornej Komisji Nauk i Kancelarii Nadwornej. Pierwsza 
była przeciwna prośbie ojca Loefflera i domagała się, żeby każdą akwizycję, którą 
jezuici zyskają, odciągać od dotacji, tak jak odciągano od niej 200 fl. za to, że je-

 72 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 72, Sign. VI. 273. December 1831. Bericht d. galiz. Gubern., Lemberg, 
15 November 1831. Nr 60681 Lobkowicz – Verordnung a. d. galiz. Guber., Prot. Nr 27483–3851. Nr 60681. 
Refer Gindl. Jeszcze w roku 1820 wydalony został Adam Petryszcza, a że konsystorz w Tarnowie odmówił 
mu przyjęcia do diecezji dla niemoralnego zachowania, przeto gubernium zarządziło wydalenie do Rosji 
(„Abschiebung nach Russland”) „przy czym miał fundusz religijny wydatki, a władze dużo kłopotu”. Z ojcem 
Teofilem Modzelewskim nie było kłopotu, skoro konsystorz arcybiskupi lwowski do diecezji go przyjmował. 

73  „Der problematische Bestand der Jesuiten in Galizien ist durch die Allerhöchste Entschliessung vom 18 
November d. J. gehoben worden”. Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 59, Sign. VI 65, April 1828. Allerunt. 
Vortrag d. treugehors. ver. Hofkanzlej. Wien, 6 December 1827. Prot. Nr 8270–1179. Refer. Hofr. v. Jüstel.

 74 Cyrkularz ten, drukowany po niemiecku i po polsku, znajduje się w aktach pt. Kreisschreiben vom 
galiz. K. K. Landesgubernium. Nr 27666 O uwolnieniu istniejącej w Galicji prowincji zakonu jezuitów 
od powszechnego prawa amortyzacji, Lwów, 24 kwietnia 1828. August Longin Fürst von Lobkowicz. Aloijs 
Ritter v. Stutterheim, Hofrat, Ignatz R. v. Lachnitt Gub. Rath.
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zuici używali gruntu należącego do klasztoru w Tarnopolu. Natomiast gubernator 
galicyjski książę Lobkowicz popierał prośbę ojca Loefflera i zwracał na to uwagę, 
że dotacja wyznaczona jest tylko na pięćdziesięciu jezuitów, a więc przeszło stu 
ojców nie ma dotacji. Dla nich więc potrzebne są jakieś nowe akwizycje legatów, 
zapisów itp., bo inaczej będzie musiał fundusz religijny żywić deficjentów. Tego 
samego zdania był też referent Kancelarii Nadwornej ks. Jüstel i zauważył bardzo 
trafnie, że jeśli się będzie jezuitom odciągało na rzecz funduszu naukowego każdy 
zapis i legat, to wyniknie stąd, że nikt nic jezuitom nie da. Skoro zaś nazbierają 
tyle dotacji, że będą się mogli sami utrzymać, wtedy, oczywiście, będzie im można 
całą dotację odjąć.

Było to rozumowanie wcale nie podyktowane wyjątkową życzliwością dla jezu-
itów, ale mimo to oświadczyło się czterech radców w Kancelarii Nadwornej prze-
ciwko wywodom Jüstla, to jest, żeby nie czekać, tylko zaraz odciągnąć jezuitom 
pewną kwotę z dotacji od każdego zapisu, który zyskają. Byli to radcy nadworni: 
baron von Metzburg, baron Stuppan, hrabia Aichelburg i hrabia Kaunitz. Jednakże ci 
panowie przy zielonym stoliku widocznie nie znali świata i ludzi, jeśli przypuszczali, 
że ludzie bardzo się będą śpieszyć z zapisami i fundacjami, mając w świeżej pamięci 
zabór tylu dóbr kościelnych i klasztornych. Toteż nic nie wiadomo o jakimkolwiek 
większym zapisie na rzecz jezuitów oprócz darowizny 40 000 fl., którą uczynił 
arcyksiążę Ferdynand w roku 1842 na rzecz Prowincji Galicyjskiej, a specjalnie 
na utrzymanie jezuitów przy kościele jezuickim we Lwowie75.

Każdy najmniejszy zapis na rzecz kościoła lub klasztoru zawsze musiał być wia-
domy rządowi, żeby urząd finansowy mógł mieć „ewidencję”, jednakże przez lat 
trzynaście urósł majątek jezuitów w całej Austrii do wysokości tylko 81 879 fl. c.m.76, 

 75 Kopia dokumentu tego: Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 107, Sign. VI. 171, Julii 1842. Dat. Lemberg, 
6 März 1842, podp. Eh. Ferdinand Feldmarschall. Als Zeuge: Vinzenz Graf Desfours, Feldmarschall Lieu-
tenant, Graf Klebelsberg, Major. Przyjęcie tej darowizny po polsku podpisali: prowincjał Rafał Markijano-
wicz, ojcowie Baworowski i Perkowski oraz dwaj świadkowie: arcybiskup ormiański Stefanowicz i hrabia 
Władysław Tarnowski. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 19 Maj 1842, Nr 28441, podp. Krieg. Ponieważ da-
rowizna była w papierach, więc gubernium posłało je do Hofkammer w Wiedniu celem winkulacji w myśl 
ustawy z 1 października 1834. Z. 25.013. Kancelaria Nadworna wzięła tę fundację tylko do wiadomości, ale 
o odciąganiu dotacji nie było mowy, Sitzung k. k. Hofkanzlej, 23 Juni 1842, Prot. Nr 18798–1880. Nr 28441 
Refer. Hofr. Probst. Meschutar.

 76 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konvolut 81, Sign. VI 290, October 1834. Bericht. galiz. Guber., Lemberg, 
20 August 1834. Nr 40899. Aüsserung der k. k. Hofbuchhaltung politischer Fonds., Wien, 23 September 1834. 
Z. 3198. Od roku 1820 do 1834 wynosił majątek w realnościach 25 823 fl. c.m., w papierach wartościowych 
13 714, w książkach i innych efektach 353 fl. 45 kr. c.m.; legat ex-jezuity von Tschabusching 5500 fl. (zacze-
piany przez spadkobierców): Józefa Steinbauera w gotówce 36 489 fl. 53 – ale dożywocie z niego przypadało 
Sabinie Garmann; spadek fidei komisowy dr. med. Mayera w Wiedniu (nie powiedziano, ile wynosił); spadek 
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a Prowincja Galicyjska nie miała żadnych zapisów. Dlatego też nie mogło być mowy 
o umniejszeniu dotacji naznaczonej jezuitom przez cesarza Franciszka I (1820). 
Ponieważ zaś Nadworna Komisja Naukowa ściśle tego przestrzegała, żeby do licz-
by etatowych, czyli dotacją objętych pięćdziesięciu jezuitów nie zaliczono żadnego 
deficjenta, lecz wybierano samych zdrowych do urzędu nauczycielskiego77, przeto 
kwestia emerytury dla deficjentów musiała wreszcie być załatwiona.

Przez dwanaście lat nie wnosił też żaden prowincjał podania o emeryturę dla 
któregokolwiek członka Towarzystwa, chociaż w Wiedniu postanowiono czekać 
na prośbę taką. Kiedy dekretem cesarskim z 18 listopada 1827 roku zostali jezuici 
definitywnie w Austrii zatwierdzeni, wtedy Franciszek I zażądał wiadomości, ilu 
ich jest w Galicji. Prowincjał ówczesny, ojciec Świętochowski, przesłał sprawoz-
danie i podał liczbę jezuitów galicyjskiej prowincji na stu pięćdziesięciu ośmiu78. 
Na pięćdziesięciu była dotacja po 300 fl. c.m., czterdziestu i sześciu miało utrzymanie 
na parafiach, a resztę, to jest sześćdziesięciu dwóch żywił prowincjał z jałmużny 
dobrowolnie dawanej i ze stypendiów mszalnych, na których przyjmowanie otrzymał 
dyspensę od Stolicy Apostolskiej – ważną aż do lipca roku 1828. Przy tym sprawoz-
daniu nie wyraził żadnej prośby ani życzenia, więc też o emeryturze nie było mowy.

Jednakże po pięciu latach (17 stycznia 1832 roku) wniósł prowincjał ojciec Jakub 
Pierling prośbę do tronu: albo o powiększenie liczby osób objętych dotacją, albo 
o wyznaczenie emerytury dla sześciu osób niezdolnych do pracy. Z tych czterech 
kapłanów jeden nowicjusz, jeden brat (coadiutor temporalis)79. Prośbę prowincjała 

po ex-jezuicie Eyselt w książkach złożonych w konsystorzu w Litomierzycacach. Opuszczono tu w tym 
wykazie zapis Peternadera. Procentów od tej fundacji (Peternadersche Stiftung) domagało się gubernium 
galicyjskie, ale rząd Dolnych Rakuz sprzeciwił się temu, dlatego że fundacja ta miała służyć w pierwszym 
rzędzie dla Wiednia. Acta cit. Konwolut 59. Sign. VI. 65, April 1828, Protokollsauszug der k. k. Studien 
Hofkommision, Wien, 17 November 1827. Nr 6009–1395. Konwolut 64, Sign. VI. 179. October 1828. Sitzung 
ver. Hofkanzlej 23 October 1828. Prot. Nr 24309–3547. Nr 8093. Refer. Hofr. v. Jüstel. Fundacja ta wynosiła 
1080 fl. c.m. i 16 230 fl. w.w.

 77 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 62, Sign. VI. 131, August 1828. Decret der k. k. Studien Hofkommis-
sion an das k. k. galiz. Guber., Wien, 26 Juli 1828. Bericht der k. k. Hofkanzlej. Wien, 5 Mai 1828. Z. 31348.

 78 Prowincjał naliczył w sprawozdaniu swoim: w kolegium w Tarnopolu osób 42, na parafiach lwowskiej 
archidiecezji 38 osób, w kolegium w Starej Wsi 26 osób, na parafiach w diecezji przemyskiej 14 osób, w klasz-
torze w Tyńcu 28 osób, na parafiach w diecezji tarnowskiej 10 osób; zob. Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 
67, Sign. VI. 71, April 1829. Vortrag der ver. Hofkanzlej über den Stand der Jesuiten in Galizien. Wien, 
13 Jänner 1828. Nr 947. Refer. Joseph Jüstel. Margines: Dient zur Wissenschaft. Wien, 13 April 1829. Auf 
Allerh. Befehl. Sr. Mtt. Eh. Ferdinand. Verordnung a. d. galiz. Guber., Wien, 27 April 1829. Prt. Nr 8900–1229 
Z. 947. Jüstel.

 79 Nazywali się: 1) Mateusz Molinari (Maliński), lat 54, rodem z Lombardii, profesor studium biblijnego 
oraz języków greckiego i hebrajskiego. Służył w Galicji siedem lat, dostał pomieszania zmysłów („wurde 
durch Blödsinn deficient“); 2) Daniel Krukowski, lat 71, ur. w Rosji, służył 7 lat na parafii; 3) Józef Przysiecki, 
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przesłano z Wiednia do Lwowa 3 maja tego roku, a stamtąd po pół roku wróciła opinia 
świadcząca o tym, że zdania rady gubernialnej lwowskiej były bardzo podzielone. 
W zasadzie godzili się wszyscy radcy na to, że jezuici nie mogą wyżyć z dotacji, 
którą dotychczas pobierają, skoro liczba ich wynosiła (1832) osób sto osiemdziesiąt 
sześć. Z tych więc miało pięćdziesięciu dotację, trzydziestu sześciu żyło na parafii, 
a stu było bez utrzymania80. Jednogłośnie zgodzili się też radcy na to, że nie trzeba 
pomnażać liczby dotowanych, lecz dawać emeryturę tzw. deficjentom, jednakże 
nic jezuitom nie mówić o tej zasadniczej uchwale, żeby jej nie nadużywali81, tylko 
pozwolić na to, żeby prowincjał od przypadku do przypadku, pojedynczo o eme-
ryturę prosił.

Referent, gubernialny sekretarz v. Kriegsfeld, wnosił, żeby wszystkim deficjentom 
dać emeryturę, jeśli się dobrze zasłużyli („wenn sie gute Dienste geleistet haben”). 
Trzej radcy: v. Winkler, Neuhauser, van Roi, byli tego zdania, że zasadniczo przyznać 
można emeryturę tylko takim, którzy zasłabli w wykonywaniu pracy parafialnej lub 
urzędzie nauczycielskim. Radcy gubernialni: Krauss, Wasilewski i hr. Lanckoroński, 
dodali do tego, że tym tylko emerytura się należy, którzy przynajmniej dziesięć lat 
pracowali na jednym lub drugim polu. Reszta radców: Swoboda, v. Reitzenheim, 
v. Sertz, v. Bobowski, v .Cronenfels, Salamon, Bielawski, hofrat baron Münnich 
v. Bellingshausen, byli także przeciwni temu, żeby emeryturę dostawali niekapłani, 
to jest nowicjusze i laicy. Co do wysokości emerytury, proponował referent 200 fl. dla 
kapłanów, dla innych nic. Radcy gubernialni Krauss i Wasilewski proponowali tylko 
80–100 fl., uważając, że to wystarczy. Jednakże reszta głosów oświadczyła się za zda-
niem referenta i zgodnie proponowano, żeby emeryturę płacił fundusz naukowy.

Na trzecie pytanie odpowiedzieli radcy gubernialni: Winkler, Neuhauser i van 
Roi, żeby żadnemu z sześciu proponowanych przez prowincjała deficjentów nic nie 

lat 69, ur. w Rosji, był na parafii lat 5, z powodu reumatyzmu niezdolny do pracy; 5) Józef Kohlomann, lat 70, 
ur. w Alzacji, służył jako braciszek; 6) Fryderyk Baltzer (Belger), lat 30, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 
w roku 1815, ukończył w roku 1824 filozofię w Tarnopolu, dostał epilepsji. Zob. Arch. MWiO, Acta cit., dwa 
Konwoluty akt nr 82, Sign VI. 327. Verordnung a. d. galiz. Guber., 3 Mai 1832. Z. 9410–1479. Bericht d. ga-
liz. Guber., Lemberg, 2 October 1832. Nr 38166. In Abweisenheit Sr. Excel. Guber. Praesid. Münnch. Refer. 
Gub. Secret. v. Kriegsfeld statt. Gub. Rath. Lachnitt. Nota d. Hof. Studienkommision, Wien, 8 Februar 1834. 
Mittrowsky, Vortrag d. ver. Hofkanzlej, Wien, 11 April 1834. Prot. Nr 28655–4087. Nr 2850. Mittrowsky, 
Lobkowicz, Pillersdorf, Linienau. Refer. Buchmaijr. A. H. Handschreiben, Wien, 5 November 1834. Liber 
Graf Mittrowsky. podp. Franz mpp. Decret a. d. galiz. Guber., Wien, 10 November 1834. Pr. Nr 28634–4086. 
P. Nr 28655–4087.

 80 Wedle Catalogi, l. c., s. 228, było ich tylko 178. Na początku roku 1831 wynosiła ich liczba 168.

 81 Arch. MWiO, Acta cit., l. c.: „Dem Jesuitenorden aber den Beschluss wegen des den Deficienten be-
willigten Versorgungsgehaltes als Grundsatz nich bekannt zu geben, um Missbraüche zu vermeiden”.
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dać, bo skoro ich jest tak mała liczba, to mogą ich jezuici sami wyżywić. Radcy 
gubernialni: Krauss, Wasilewski i hrabia Lanckoroński, proponowali emeryturę 
dla czterech ojców. Za tym zdaniem poszła też reszta i uchwalono, że należy się 
po 200 fl. emerytury czterem ojcom, jeśli rzeczywiście są chorzy, co powinno być 
dokładnie sprawdzone – i jeśli pracowali na parafiach lub w szkole, jeśli przyjęci 
zostali do Galicji z przestrzeganiem wszelkich istniejących przepisów i jeśli nie 
należą do liczby pięćdziesięciu objętych dotacją.

Sprawozdanie gubernialne poszło do Nadwornej Komisji Naukowej, ale dopiero 
po pięciu miesiącach (8 lutego 1834 roku) wyszła stamtąd nota, w której zgodzono 
się w zasadzie na to, żeby dawać emerytury po 200 fl. tylko księżom i tylko takim, 
którzy przynajmniej dziesięć lat pracowali na parafii lub w szkole. Tę samą opinię 
wyraziła Nadworna Kancelaria w przedłożeniu z dnia 11 kwietnia tego roku.

Franciszek I przeciął jednak ten węzeł gordyjski, bo odręcznym pismem z dnia 
5 listopada tego roku (1834), adresowanym do najwyższego kanclerza hrabiego 
Mittrowsky’ego, kazał jezuitom dodawać rocznie 5000 fl. do pobieranej obecnie (już 
od roku 1820) dotacji 15 000 fl.: „Ponieważ jezuici nie mogą wystarczyć dotacją, 
którą im wyznaczyłem 20 sierpnia 1820, to jest 15 000 fl. rocznie, a życzę sobie, żeby 
wykształcili młodzież zdolną do objęcia większej liczby zakładów naukowych, niż im 
w roku 1820 przeznaczono, przeto łaskawie postanawiam dodać im rocznie 5000 fl. 
z funduszu naukowego. Skoro liczba jezuitów zdatnych powiększy się, powinno 
gubernium rozważyć, które zakłady mogłyby im być powierzone, a równocześnie 
należy obmyślić stosowne powiększenie dotacji i przedłożyć mi odnośne wnioski”.

VI. Jezuici na parafiach

Mogłoby się zdawać, że sprawa zatrudnienia jezuitów po parafiach była załatwiona 
dekretem cesarskim z 1 września 1824 roku i że na długi czas nie będzie sprawiała 
żadnego kłopotu. Tymczasem już po trzech latach powstał nowy kłopot, i to gorszy 
od poprzedniego. Już bowiem 12 grudnia 1826 udał się arcybiskup Ankwicz wprost 
do cesarza z prośbą, w której donosił, że jezuici od lipca przyszłego roku (1827) 
przestaną pracować po parafiach, dlatego że Stolica Apostolska przedłużyła im po-
trzebną dyspensę tylko do tego dnia. Prosił tedy arcybiskup, żeby cesarz wyrobił 
w Rzymie przedłużenie tej dyspensy, przy czym podawał jako uzasadnienie swej 
prośby nadzwyczaj opłakany stan swej diecezji, w której było 71 parafii wakują-
cych, przy czym 21 parafii zaopatrywali tylko sąsiedni komendarze excurrendo 
i to było połączone z wielkimi uciążliwościami, bo po kilka mil jeździć musieli 
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do osieroconych parafii. W tej chwili zajętych było 27 jezuitów w archidiecezji 
lwowskiej i zaopatrywali 19 parafii, gdyby więc i oni jeszcze się usunęli, wtedy 
byłoby naraz 40 osieroconych parafii, a z tego powodu groziłaby prawdziwa klęska 
religii i moralności82.

Prośbę arcybiskupa przesłał cesarz Franciszek I Kancelarii Nadwornej, która 
zażądała opinii gubernatora galicyjskiego. Książę Lobkowicz bawił właśnie wtedy 
w Wiedniu, dlatego też już 7 stycznia 1827 roku zdał żądaną opinię, która świad-
czy o jego wielkiej dla jezuitów życzliwości. Na wstępie chwalił dotychczasową 
działalność jezuitów oraz przyznawał, że z ich usunięciem byłoby wiele parafii 
pozbawionych duszpasterstwa83. Zdawał też sobie sprawę z tego, że brak ducho-
wieństwa w Galicji może jeszcze długo potrwać. Z drugiej strony uznawał też, 
że jezuici muszą przestrzegać przepisów swojej reguły i nie mogą wbrew regule 
pozostawiać członków Towarzystwa przez dłuższy czas po parafiach. Ponieważ 
jednak reguła ich pozwala na to, żeby zawiadywali stacjami misyjnymi, przeto 
proponował książę Lobkowicz, że należałoby wakujące parafie uznać za stacje 
misyjne i powierzyć je członkom Towarzystwa. Jednakże w takim razie jezuici 
objęliby tylko właściwe sprawy duchowne („spritualia”), a to wszystko, co ciąży 
na proboszczach jako urzędnikach państwa („Staats-Beamte”), to jest wszystkie 
czynności urzędowe, jak prowadzenie metryk kościelnych, musieliby załatwiać 
sąsiedni proboszczowie, i to na rachunek funduszu interkalarnego. Przy takim 
urządzeniu uniknąłby cesarz konieczności udawania się do Stolicy Apostolskiej 
z prośbą o przedłużenie dyspensy.

Gubernator galicyjski książę Lobkowicz nie zdawał sobie widocznie sprawy 
z tego, jaki duch panował w Kancelarii Nadwornej, chociaż bawił w Wiedniu, 
i dlatego sprawozdanie jego miało pewne słabe strony. Wyzyskać je i tak ułożyć 
przedłożenie cesarzowi, aby go przeciwko jezuitom usposobić, a przez to wywołać 

 82 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konwolut 54, Sign. 235, ex aprili 1827. Ustęp z pisma abpa Ankwicza, 
d. 12 grudnia 1826, brzmi: „Was des in tiefster Ehrfurcht Unterfertigen Erzdioecese anlangt, in welcher 
das Bedürfniss Geistliche für die Scelsorge zu erhalten, von jeher und noch immer als das dringendste er-
scheint: so zählt dieselbe gegenwärtig in Allem 71 vakante Kurazien, wounter Cooperatoren die Seelsorge 
versehen; unter den übringen 52 vakaten Kurazien aber sind 21 welche keinen Seelsorger im Orte haben, 
sondern excurrendo von dem nächstliegenden – jedech wegen allzugrosser Ausdehnung der hierländigen 
Pfarrsprengel – meilenweit entfernten Curaten administrit warden”.

 83 Act. cit. Vortrag der treug. vereinten Hofkanzlej. Wien, Jänner 1827. Refer. Jüstel „Er bemerkt, dass 
die Jesuiten während ihrer Anwesenheit in Galizien für die Seelsorge ausserordentlich viel geleistet und 
sich durch ihr anständiges, uneigennütziges Betragen, durch unermüdlichen Eifer, Frömmigkeit und exem-
plarichen Wandel, die allgemeine Achtung erworben haben, dass ohne ihren Beystand viele Gemeinden der 
Scelsorge entbehren müsten”.
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odmowną odpowiedź na ponowną prośbę prowincjała w najważniejszej kwestii, 
o którą właśnie chodziło, przy czym Franciszek I nawet kancelarii o zdanie pytać 
zaniechał, to jest uznanie reguły jezuitów wbrew ustawom państwa: oto, co pole-
ciła kancelaria referentowi ks. hofratowi Jüstelowi. A trzeba przyznać, że z tego 
polecenia wywiązał się bardzo zręcznie.

Najpierw rzuca od niechcenia pytanie: jakim sposobem dowiedział się arcybiskup 
lwowski o dyspensie papieskiej, o której cesarzowi donosi? Czy wprost od Ojca 
Świętego, czy od generała w Rzymie, czy też od prowincjała jezuitów? W każdym 
razie ktoś koresponduje z Rzymem, i to bez pozwolenia cesarskiego.

Wedle ówczesnych pojęć i wyobrażeń, a zwłaszcza wobec dotychczasowego 
niezłomnego oporu, z jakim Franciszek I zakazywał wszelakiego związku z za-
granicznymi przełożonymi zakonom galicyjskim, graniczyło więc postępowanie 
prowincjała jezuitów ze zbrodnią stanu i obrazą majestatu, a taki zakonnik śmiał 
jeszcze w swoim ponownym podaniu, wniesionym do tronu przed dwoma laty 
(11 sierpnia 1825r.), stanowczo oświadczać cesarzowi, że jezuici będą zmuszeni 
opuścić Galicję, jeśli nie zezwoli na ich związek z generałem w Rzymie! Jüstel też 
przypuszcza, że jezuici dostaną odmowną odpowiedź, i bierze z góry w rachubę 
tę ewentualność, że cesarz odrzuci ich ponowną prośbę. Stawia jednak na wszelki 
przypadek alternatywę: albo zostaną, albo opuszczą Galicję. W pierwszym rzędzie 
chodzi jednak o to: na co by się zdało, gdyby pozostali w Galicji? Byłaby ta korzyść, 
że – chociaż krótki tylko czas – pozostaliby do pomocy na parafiach. Że to jednak 
mała tylko korzyść, wykazuje zaraz w następującym wywodzie.

Arcybiskup lwowski i biskup przemyski wprawdzie bardzo tego pragną, bo obaj 
narzekają na wielki brak duchowieństwa. Biskup tarnowski jednakże mało ma 
jezuitów w swojej diecezji zatrudnionych, przeto „z tego względu, nie mówiąc 
o innych”, nie bardzo by o to dbał, żeby koniecznie pozostali na parafiach. W każ-
dym razie, chociażby nawet byli potrzebni, nie można na to liczyć, żeby na zawsze 
w duszpasterstwie pracowali, skoro ich reguła na to nie pozwala, a zresztą cesarski 
dekret z 1 września 1824 roku wyraźnie powiada, że tylko dopóty mają pomagać 
na parafiach, dopóki kler świecki sam nie wystarczy. Ten moment wprawdzie jeszcze 
w Galicji nie nadszedł, ale się zbliża ku urzeczywistnieniu. Nadworna Kancelaria 
bowiem kazała sobie nadsyłać z Galicji co trzy lata wykaz kleru. Ostatni taki wy-
kaz za lata 1820–1823 dowodzi, że w łacińskich diecezjach wynosi przyrost 83 du-
chownych, a 55 alumnów. Zważywszy tę okoliczność, że dopiero niedawno przed-
sięwzięto wiele środków, aby młodzież uzdolnić i zachęcić do stanu duchownego, 
i że dawniejsze w tej mierze przedsięwzięte sposoby tylko z wolna mogą wydawać 
owoce, to spodziewać się można, że jeszcze pomyślniejsze będą rezultaty w nowym 
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trzechleciu (1823–1826), skoro działać zacznie seminarium w Tarnowie, które ma 
być założone dla studiów filozoficznych i teologicznych. Przeto niezbyt daleki jest 
czas, w którym jezuitów wcale nie będzie potrzeba dla duszpasterstwa84. Jednakże 
trzeba i to wziąć na rozwagę, że od kilku lat otrzymuje Kancelaria Nadworna prośby 
od biskupów galicyjskich o dodanie wikariuszów proboszczom. Te prośby dawniej 
się nie zdarzały, ale są słuszne i uzasadnione, a z nich wynika, że pomoc jezuitów 
jest chwilowo na parafiach jeszcze potrzebna.

Chodzi więc tylko o to: w jaki sposób zyskać tę pomoc? Arcybiskup lwowski 
proponuje przedłużenie dyspensy, natomiast gubernator galicyjski urządzenie mi-
sji. Jednakże kancelaria musi się oświadczyć przeciwko tej propozycji, bo tu nie 
chodzi o interes jezuitów, lecz o interes katolików w Galicji. Ten zaś wymaga 
stałego duszpasterstwa, przy którym nie da się przeprowadzić podziału na czysto 
duchowne i urzędowe sprawy. Zresztą księża prowadzą księgi kościelne nie tylko 
jako urzędnicy państwa, bo nim jeszcze cesarz Józef II przepisał urzędową formę, 
w jakiej księgi te muszą być prowadzone, już Sobór Trydencki nakazał ducho-
wieństwu parafialnemu księgi utrzymywać i zapisywać wszystkie chrzty, śluby 
i pogrzeby. Kto ten akt kościelny spełnia, ten go też winien zapisywać, a jeśliby 
jezuici nie chcieli zapisywać, to i czynności spełniać nie mogliby. Taki podział 
zresztą musiałby prowadzić do kolizji z duchowieństwem parafialnym85. Wprawdzie 
gubernator uzasadnia swoje propozycje tym, że nie można od jezuitów żądać, aby 
znali wielkie mnóstwo ustaw i przepisów rządowych, aleć te przepisy nie są tak 
trudne do spamiętania, a najlepszy dowód, że jezuici je znają, jest to, że guber-
nator sam ich chwali, inaczej przecież powinien by ich ganić. Zresztą zachodzi 
przy tym kwestia chleba, bo jeśli jezuici nie będą administrować parafii, to też nie 
będą pobierali dochodów, a więc: z czego będą żyli? Przecie nadliczbowych nikt 

 84 L. c., Vortrag 18 Jänner 1827. „Jener Ausweis (1820–1823) lieferte in galizischen lateinischen Dioecesen 
als Resultat einen Zuwachs von Priestern mit 83, an Alumnen 55. Zieht man in Erwägung, dass so wiele 
Anstalten um Jünglinge zum Antritte des geistlichen Standes fähig und geneigt zu machen zum Theil erst 
neuerlich getroffen worden sind und dass die bereits früher getroffenen Anstalten ihre Wirkungen nur all-
mählig ausüben können so darf man hoffen, das nicht nur das Resultat der künftigen Jahre 1823–1826 sondern 
und zwar im höheren Grade das Resultat der künftigen Jahre, in welchen auch das zu errichtende Seminar 
zu Tarnow mit einem philosophischen und theologischen Studium in Wirksamkeit seyn wird, noch günstiger 
ausfallen werde. Der Zeitpunkt, da man die Jesuiten für die Seelsorge in Galizien nicht bedarf, dürfte also 
nicht so gar entfernt seyn”. Jak „optymistyczne” były te nadzieje Jüstla, dowodzi najlepiej ta okoliczność, 
że seminarium diecezjalne w Tarnowie otwarte zostało dopiero po jedenastu latach (1838). Zaczęto je budo-
wać w roku 1835. Wiadomość tę zawdzięczam ks. prałatowi dr. Bąbie, rektorowi seminarium w Tarnowie.

 85 Zobaczymy nieco później, że przy dobrej chęci znalazła się i na to rada, ale jezuici sami rozważyli 
niedogodności wynikające z takiego podziału i sami zrobili ustępstwo.
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do Galicji nie zapraszał, tylko sami przybyli, i to nie uprzedziwszy cesarza („ohne 
Allerhöchstes Vorwissen”). Prawda, że Najjaśniejszy Pan pozwolił im zostać, ale 
jeśli nie będą służyć na parafiach, to też żaden fundusz na ich utrzymanie płacić nie 
będzie. Lepsza więc jest rada arcybiskupa, że trzeba by się postarać dla jezuitów 
o dyspensę na dalszy czas, póki będzie ich pomoc potrzebna. Chodzi tylko o to: kto 
ma prosić o dyspensę w Rzymie? Odpowiedź prosta: kto prosił o dyspensę, niech 
też prosi o jej przedłużenie, a więc jezuici sami.

Przed kilku laty, kiedy ich zniesiono w Rosji, nie mieli się gdzie podziać. Udawali 
się wtedy do Włoch, ale tam trudne było dla nich opatrzenie dla nieznajomości ję-
zyka; w Galicji natomiast znaleźli środek egzystencji w pracy parafialnej. Podjęli 
się też bez zastrzeżeń i osiedli w Galicji. Obie strony na tym dobrze wyszły: kraj 
zyskał korzystną pomoc w duszpasterstwie, a jezuici utrzymanie. I teraz jeszcze 
nie są jezuici w lepszym położeniu, bo nie mają gdzie się udać, przeto będą mu-
sieli prosić o przedłużenie dyspensy. Przy tym można by im na to pozwolić, żeby 
w prośbie do Stolicy Apostolskiej nadmienili, że to czynią za wiedzą Najjaśniejszego 
Pana, i można by też dać pozwolenie arcybiskupowi lwowskiemu, aby ich prośbę 
poparł (konkomitował) w imieniu swoim i swoich sufraganów. Wszystko to jednak 
jest możliwe tylko w tym razie, jeśli Najjaśniejszy Pan uwzględni ponowną prośbę 
prowincjała z 11 sierpnia 1825 roku, bo jeśli nie uwzględni, wtedy niewątpliwie 
wywędrują z Galicji. Ale i w takim razie jeszcze dalibyśmy sobie radę, mianowicie 
dlatego, że w niektórych krajach słowiańskich, a zwłaszcza w Czechach, jest znaczna 
ilość duchowieństwa, tak że przewyższa zwykłą potrzebę. Przeto można by pewną 
liczbę księży z Czech dysponować do Galicji dla chwilowego użycia, jednakże trzeba 
by się do tego wziąć oględnie i nie brać takich księży, którzy by się na ochotnika 
zgłaszali, bo cisnęliby się nieproszeni, którzy w swoim kraju nie mają poszanowania. 
Trzeba by przeto biskupom zalecić, aby wybierali tylko takich zacnych kapłanów, 
którzy by rzeczywiście godni byli zastąpić miejsce jezuitów. Oczywiście, takie 
powoływanie duchownych do obcego i nie bardzo – dla wysoko wykształconych 
ludzi – powabnego kraju („und durch Annehmlichkeiten für fein gebildete Leute 
eben nicht anziehendes Land”) należałoby poczytywać za ofiarę, poniesioną z po-
słuszeństwa dla Kościoła i państwa, przeto należałoby takim czeskim księżom nie 
tylko przyzwoicie wynagrodzić koszta podróży, ale i zapewnić, że służba w Galicji 
przez przeciąg 3–6 lat uważać się będzie za wyszczególnienie do przyszłego awansu. 
Nawet można by takim księżom dać po 50 złr dodatku. Prawda, że to wyniosłoby 
2800 złr, gdyby się sprowadziło do Galicji tylu Czechów, ilu obecnie jezuitów jest 
po parafiach, to jest pięćdziesięciu i sześciu, ale ten ciężar nowy dla funduszu reli-
gijnego zmniejszałby się z roku na rok, więc nie bardzo by ciążył. Ten plan sprowa-
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dzenia duchownych z Czech nie jest wprawdzie jeszcze gotowy86, ale może służyć 
za dowód i wskazówkę, że wprawdzie odejście jezuitów z Galicji byłoby szkodą, 
jednakże nie tak bardzo wielką, jak się na pierwszy rzut oka wydaje.

„Finis coronat opus”, można by powiedzieć o tym referacie, bo rzeczywiście 
bardzo zręcznie podsuwał ksiądz hofrat cesarzowi radę, aby nie robił wyłomu 
w ustawach państwa dla jezuitów i nie uwzględniał prośby prowincjała. Jednakże 
to przebiegłe rozumowanie było za słabe w oczach niektórych członków kancelarii, 
dlatego radcy dworu: baron Metzburg, baron Türckheim i baron Stuppan wyrazili 
votum separatum, że w ogóle są przeciwni dalszemu używaniu jezuitów po parafiach 
z tej przyczyny, że połączone jest z różnymi nieprzyjemnymi zawikłaniami. Obyć 
się zaś bez nich można zupełnie, skoro liczba kleru w Galicji rośnie, a tymczasem 
można przyzwać na pomoc duchownych z innych prowincji.

Po trzech miesiącach zapisano na marginesie powyższego referatu dekret cesar-
ski, który całą tę chytrą tkaninę księdza hofrata przedziurawił. Brzmiała zaś krótko: 
arcybiskup lwowski hrabia Ankwicz w każdym razie, a drudzy biskupi galicyjscy 
obrządku łacińskiego, jeśli potrzebują, mają zaraz postarać się u ojca świętego 
o dyspensę na czas nieograniczony, a przynajmniej na kilka lat, żeby jezuici mogli 
być zajęci po parafiach, i to jeśliby było potrzeba, mogą prosić ojca świętego przy 
pomocy prowincjała zakonu. Dan w Wiedniu, 1 kwietnia 1827 roku, podpisał wła-
snoręcznie Franciszek. Odpowiednie rozporządzenie wysłane zostało do Lwowa 
już 4 kwietnia tego roku.

W gruncie rzeczy zrobił więc cesarz wyłom w ustawach publico-ecclesiasticis, 
skoro pozwolił na to, żeby w razie potrzeby postarano się o dyspensę nawet za po-
mocą prowincjała („auch mittelst des Ordens-Provinzials”). Dlatego też znany 
nam już dekret cesarski, wydany odręcznym pismem do hrabiego Saurau z dnia 
18 listopada tego roku, pozwalający na to, co było wówczas rzeczą najważniejszą, 
to jest korespondowanie z generałem, był już tylko dalszą konsekwencją rezolucji 
cesarskiej z 1 kwietnia.

Jednakże nie prowincjał, ale arcybiskup Ankwicz pisał o dyspensę do Rzymu, 
a już 1 lipca tego roku doniósł gubernator galicyjski, że ojciec święty przedłużył 
jezuitom dyspensę na rok jeden, to jest do 20 lipca 1828 roku. Brewe papieskie mu-
siało więc być przesłane do Wiednia, gdzie otrzymało tak zwane placetum regium, 

 86 Rzeczywiście, sprowadzono też do Galicji duchownych z Czech, ale tak samo tutaj, jak i do Wielko-
polski, i Prus Zachodnich posprowadzani obcy księża nieświetną po sobie zostawili pamięć. 
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i dopiero teraz mogło być w Galicji ogłoszone87. Ale Franciszek I poszedł jeszcze 
dalej, bo dekretem 24 stycznia 1828 pozwolił na to, żeby jezuici zawiadywali para-
fiami w formie misji, jak radził gubernator galicyjski.

Cała ta sprawa musiała być jednak pierwej omówiona i ułożona. Dlatego Kancelaria 
Nadworna poleciła 24 stycznia 1828 roku arcybiskupowi lwowskiemu, żeby się z pro-
wincjałem porozumiał, w jaki sposób chce tę sprawę ułożyć. Prowincjał odpowiedział 
3 maja tego roku obszernym pismem, że: 1) Jezuici nie mogą administrować parafii 
na stałe, lecz tylko na czas krótki, i to zawsze za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej, 
natomiast wolno im pomagać i wyręczać proboszczów, jednakże zawsze tylko i wy-
łącznie zawiśli być muszą od swoich przełożonych. 2) Właściwością osobliwą mi-
sjonarzy jezuickich jest to, że wolno im odprawiać misje po odległych parafiach, 
i to przez dłuższy czas, ale na swój sposób, przepisany przez ich założyciela, a przez 
Stolicę Apostolską zatwierdzony. Jednakże misje takie mogą odbywać tylko za po-
zwoleniem diecezjalnego biskupa. 3) Reguła nakazuje misjonarzom w pierwszym 
rzędzie troskę o ubogich, chorych po szpitalach i więźniów. 4) Dla urządzenia ta-
kich misji byłoby pożyteczne zakładać domy misyjne po miastach powiatowych lub 
w ogóle większych miastach, gdzie by mogli pomagać w pracy parafialnej, a w dal-
sze okolice robić ekskursje. 5) Liczba ojców w takich domach misyjnych zależa-
łaby od okoliczności i potrzeby, jednakże celem zachowania dyscypliny zakonnej 
musiałoby ich być po pięciu, a najmniej po trzech ojców. 6) Ponieważ dekret carski 
z dnia 18 listopada 1827 przyznaje przełożonym prawo do zarządzania członkami 
Towarzystwa Jezusowego, przeto prowincjał sam będzie przeznaczać ojców na misje 
i oznaczać czas ich pobytu. 7) Wreszcie prosi prowincjał, żeby jezuici nie pobierali 
żadnych akcydensów ( jura stolae) ani stypendiów mszalnych. 8) Prosi o przyspie-
szenie decyzji, ponieważ dyspensa papieska kończy się 20 lipca roku bieżącego. 
9) Ponieważ reguła przypisuje, żeby każda prowincja miała dom profesów, a taki 
dom, którego członkowie zajmują się pracą parafialną, musi żyć z jałmużny, przeto 
prowincjał chciałby założyć taki dom we Lwowie, gdzie łatwiej znaleźć by mogli 
utrzymanie. Jednakże na to potrzebny by był dom, kościół, biblioteka i fundusz 
na pierwsze niezbędne urządzenie.

Na tych warunkach chciałby prowincjał założyć osiem domów misyjnych, a mia-
nowicie: I) na Bukowinie trzy domy: 1. Gurahumora, gdzie by było pięciu ojców 
Towarzystwa Jezusowego, którzy by równocześnie excurrendo opatrywali parafie 

 87 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konwolut 55, Sign. ex augusto 1827. G. S. Allerunterth. Vortrag der ver. Hof-
kanzlej. Wien, 13 Juli 1827. Nr 4132. Saurau, Mittrowsky, Refer. Jüstel. In margine dekret ces. dtto Baden, 
15 August 1827. Franz mpp. Verordnung a. d. galiz. Gubern., Wien, 21 August 1827. Jüstel, Nr 4132.
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Fürstenthal i Karlsberg; 2. Jakobeny, gdzie by osiadło dwóch ojców i zaopatrywaliby 
przy tym parafię w Louisenthal; 3. Kotzmann z dwoma ojcami i dodaniem parafii 
Zastawna. II) W Galicji pięć domów: 1. Nadwórna, gdzie by osiadło sześciu ojców 
i zaopatrywaliby przy tym parafie: Pistyń, Jabłonów i Kosów. 2. Liczkowce, gdzie 
by było czterech ojców, a zaopatrywaliby przy tym Sidorów. 3. Markowa z dwoma 
ojcami. 4. Pieniaki z dwoma ojcami, 5. Borszczów z trzema ojcami.

Przy tym stawił jednak prowincjał jeszcze następujące żądania: 1) żeby sąsiedni 
proboszczowie byli właściwymi administratorami tych parafii, w których jezuici 
będą pracowali jako misjonarze; 2) żeby misjonarze mieli przyzwoite pomieszczenie, 
a osobno miał pomieszkanie administrator; 3) żeby rząd wypłacał kwotę przezna-
czoną na utrzymanie misjonarzy do rąk lokalnego przełożonego; 4) żeby przyznał 
osobne wynagrodzenie za koszta podróży do sąsiednich parafii, które misjonarze 
będą excurrendo opatrywali i 5) żeby emeryci (deficjenci) otrzymali w drodze łaski 
emeryturę (Gnadengehalt).

Arcybiskup lwowski godził się w zasadzie na wszystkie warunki i życzenia 
prowincjała, dlatego że pomoc ich uważał za niezbędną, a obliczył przy tym, że na 
tych osiemnastu parafiach potrzebowałby dwudziestu czterech księży, a więc jezu-
ici chcą mieć tylko o dwóch więcej. Proponuje więc dla każdego po 200 złr rocznej 
remuneracji, to jest tyle, ile pobierają wikariusze, i zgadza się na to, żeby dostawali 
osobne wynagrodzenie za furmanki, bo będą musieli jeździć po kilka mil do niektó-
rych parafii bardzo odległych. Godził się także na to, żeby sąsiedni proboszczowie 
byli urzędowymi administratorami parafii zawiadowanych przez jezuitów i obiecał 
ułożyć dla nich odpowiednie instrukcje.

Tylko dwom żądaniom był arcybiskup Ankwicz zupełnie przeciwny, a miano-
wicie: żeby jezuici odprawiali misje, bo uważał je za niepotrzebne tam, gdzie jest 
uregulowane duszpasterstwo, i obawiał się, że misje mogłyby dać powód do zatar-
gów z duchowieństwem parafialnym, przy czym zwracał uwagę na to, że ustawy 
rządowe są takim misjom przeciwne88. Również oświadczył się arcybiskup przeciw 
założeniu domu profesów, a to dlatego, że dom taki żyje z jałmużny, a wedle naj-
wyższych przepisów nie wolno żebrać zakonom. Przy tym Lwów posiada wielką 
liczbę zakładów miłosiernych i mieszkańcy dosyć narzekają na ciągłe składki, więc 

 88 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konwolut 60, Sign. VI–98 Juni 1828; ad 14419–2099 v. J. 1828. Bericht des 
galiz. Land. Gubern., Lemberg, 6 Juni 1828. Nr 32654 Lobkowicz. „in dem hieraus mancherlei Reibungen 
mit Seelsorgern und andere Unzukömmlichkeiten sich ergeben könnten, wie auch deren Abhaltung nach 
den bestehenden a. h. Vorschriften unzulässig ist”. Verordnung a. d. galiz. Gubern., Wien, 19 Juni 1828. ad 
14. 419–2099 Jüstel.
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zakłady te lwowskie poniosłyby znaczny ubytek. Ponieważ jednak jezuici mają objąć 
konwikt we Lwowie, a więc życzenie ich w ten sposób się spełni.

Gubernator galicyjski książę Lobkowicz godził się na wszystkie wywody arcy-
biskupa, tylko z finansowej strony rzecz mu się przedstawiała niekorzystnie. Dotąd 
było na parafiach tylko dwudziestu ojców, a teraz ma być dwudziestu sześciu, a więc 
koszta powiększą się o 1200 złr, do czego dodawszy diety za podróże po 10 złr 
miesięcznie, urośnie wydatek do 4229 złr 20 kr. Ponieważ jednak cesarski dekret 
z 1 stycznia 1828 roku pozwolił na to, żeby jezuici odtąd w formie misji na para-
fiach pracowali, więc nie ma co gadać. Jedynie na odprawianie misji tam, gdzie 
są proboszczowie, tak samo jak arcybiskup się nie godził i również był przeciwny 
założeniu domu profesów we Lwowie. W końcu prosił gubernator, żeby kancelaria 
przyśpieszyła decyzję wobec tego, że dyspensa papieska dla jezuitów kończy się 
z dniem 20 lipca, a więc mogłaby nastąpić w duszpasterstwie przerwa. Na to otrzy-
mał pan gubernator z Kancelarii Nadwornej najpierw mały wygowor, że jeżeli radzi 
pośpiech, to przede wszystkim sam nie powinien był trzymać pisma arcybiskupiego 
przez cały miesiąc, bo nadeszło do gubernium 8 maja, a dopiero 6 czerwca wzięto je 
na naradę gubernialną. Hofrat Jüstel godził się też w swoim referacie na wszystkie 
propozycje arcybiskupa, tylko zwracał uwagę na to, czy by jezuici nie mogli się obyć 
niższą płacą roczną niż 200 złr. Prawda, że tyle pobierają wikariusze, ale jezuici, 
żyjąc kolegialnie, może by mogli coś z tej pensji oszczędzić. Również zwracał uwagę 
na to, że wynagrodzenie za podróże (Reisepreisschade) zostało za wysoko obliczo-
ne, a przy tym polecił zbadać, czy administratorzy świeccy koniecznie by musieli 
pobierać po 10 złr wynagrodzenia. Może by im wystarczał dochód z akcydensów? 
Takie rozporządzenie kancelarii, wydane 19 czerwca 1828, przesłał książę Lobkowicz 
do konsystorza arcybiskupiego we Lwowie z tym poleceniem, aby nadesłał odpo-
wiedź prowincjała i swoje uwagi.

Prowincjał dał odpowiedź na wszystkie sześć punktów, które w rozporządzeniu 
były zawarte. Przede wszystkim oświadczył, że aczkolwiek sam by pragnął oszczę-
dzić rządowi kosztów, bacząc na różne dobrodziejstwa od cesarza doznane, to jednak 
na zniżenie pensji poniżej 200 złr zgodzić się nie może, zwłaszcza że na Bukowinie 
nawet za to nie będą mogli ojcowie wyżyć. Dlatego zastrzega sobie osobne w tej 
sprawie podanie89. Również oświadczył, że nie może zmniejszyć liczby ojców prze-

 89 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konwolut 66, Sign. VI–44, Maerz 1829. Bericht des galiz. Land. Guber., 
Lemberg, 6 Hornung 1829. Nr 1449 Lobkowicz. Prośbę prowincjała, wniesioną do gubernatora, poparł 
arcybiskup Ankwicz tym, że jezuici pierwej, gdy byli eksponowanymi plebanami na Bukowinie, pobierali 
po 240 złr, proponował więc dla nich dodatek po 50 złr. Gubernator wniósł, żeby siedmiu administratorom 
na Bukowinie dać po 350 złr c.m. Tę propozycję akceptowała Kancelaria Nadworna. Sitzung 5 Maerz 1829. 
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znaczonych na rezydencje bez szkody dla życia zakonnego. O ich pomieszczenie 
na parafiach nie będzie nigdzie kłopotu, tylko w Gurahumora i w Borszczowie będą 
potrzebne pewne adaptacje, ale miejscowi przełożeni sami je uskutecznią i to jak 
najmniejszym kosztem, byle im to rząd pozostawił. Tak samo nie będzie wielkich 
trudności z formą misji, w jakiej jezuici będą zawiadować parafiami, bo będą pro-
wadzili jak najdokładniej wszystkie książki kościelne, jedynie nie mogą się podjąć 
rozmaitej pisaniny urzędowej, bo ośmioletnie doświadczenie pouczało ich, że ta 
czynność zabiera im tyle czasu, iż nie pozostaje dla ich powinności zakonnych. 
Gotowi są jednak protokułować wszystkie rozporządzenia urzędowe i wyciągi z nich 
robić dla swoich następców, świeckich duchownych. Również będą administrato-
rom oddawać wykaz wszystkich czynności parafialnych, na które wyznaczona jest 
taksa (Stolltax), ale sami ściągać jej nie będą, bo wedle ślubów zakonnych zobo-
wiązani są czynności te pełnić bezpłatnie, a więc i w cudzym imieniu ściągać ich 
nie wypada. Co do bieżących interesów, będą się przełożeni lokalni porozumiewali 
z administratorami.

W dwóch sprawach jednak stanowczo wypowiadał prowincjał odmowę, a mia-
nowicie oświadczył, że przełożeni miejscowi jezuici będą czuwali nad tym, żeby 
wszystkie czynności duchowne, jako to: katechezy, kazania, sprawowanie sakra-
mentów świętych i nabożeństwa, odbywały się z należytą godnością – „ale wedle 
reguły Towarzystwa Jezusowego”, na co zresztą dekret cesarski pozwolił. Druga 
kwestia, w której dał odmowę, było żądanie, które już gubernator książę Lobkowicz 
w poprzednim sprawozdaniu (19 czerwca 1828) wyraził, to jest, żeby jezuici, pobie-
rając pensję z funduszu religijnego, odprawiali też obligi ciążące na tymże funduszu.

Mimochodem wypada tu nadmienić, że zabierając majątki kościelne: kolegiat, 
prebend (tzw. beneficja simplicia) klasztorów itd., zabierano tym samym legaty 
mszalne, które musiały być spełnione, i dlatego rząd starał się ten ciężar włożyć 
na wszystkich duchownych, którzy z funduszu religijnego pensje lub subwencje 
pobierali. Arcybiskup lwowski godził się też na wszystkie żądania prowincjała, 
z wyjątkiem tych właśnie dwóch ostatnich. Mianowicie, uznawał potrzebę dotacji 
nie mniejszej niż 200 złr i godząc się na to, żeby na jezuitów nie nakładać cięża-
ru odprawiania mszalnych obligów, proponował, żeby urząd fiskalny (Provinzial 
Staatsbuchhaltung) we Lwowie rozłożył je na innych duchownych, pobierających 
pensje z funduszu religijnego, przy czym ofiarował się, że jego konsystorz sam 
przedłoży wykaz. Również brał arcybiskup w obronę administratorów stacji mi-

Refer. Hofr. von Jüstel. Protok. Nr 4736–659. Nr 1449. Verordnung an das galiz. Guber., Wien, 5 Maerz 
1829. Jüstel.
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syjnych, które objęli jezuici, i dowodził, że mniej niż 10 złr miesięcznie dać im nie 
można, dlatego że nie tylko jest w Galicji taksa za jura stolae bardzo nisko (przez 
cesarza Józefa II) obliczona, ale że nadto bardzo często wcale nie wpływa. Dlatego 
też prosił, żeby rząd naznaczył po 15 złr miesięcznie dla proboszcza w Kołomyi, 
który będzie administrował dwie stacje misyjne, to jest Jabłonów i Pistyń, a nadto 
dla lokalisty („Lokalkaplan”) w Kimpolungu, który będzie administrował odległe 
„lokalie” Louisenthal i Jakobeny.

Natomiast zasadniczo sprzeciwiał się arcybiskup temu, żeby jezuici odprawiali 
nabożeństwo i sprawowali czynności kapłańskie wedle reguły zakonnej, a nie 
wedle „norm przepisanych” i nie wedle „porządku nabożeństwa, zatwierdzonego 
przez Najjaśniejszego Pana”90. Do tego żądania uważał się tym bardziej arcybi-
skup uprawniony, że rozkaz gabinetowy z dnia 18 listopada 1827 roku i dekret 
Kancelarii Nadwornej z 22 listopada 1822 roku wyraźnie wypowiadał, że jezuici 
w tym wszystkim, co dotyczy czynności kapłańskich, nabożeństwa i duszpaster-
stwa, winni być podlegli biskupom91. Dlatego też nie podobało się arcybiskupowi 
to, że przełożony miejscowy ma czuwać nad porządkiem na stacji misyjnej, lecz 
żądał, aby świecki administrator był właściwym przełożonym, żeby miał prawo 
żądania wyjaśnień („Auskunfte”) od jezuitów, jako swoich księży pomocniczych. 
Przeciwny był wreszcie temu, żeby jezuici robili tylko wyciągi z rozporządzeń 
rządowych, lecz żądał, żeby je dosłownie kopiowali.

Gubernator książę Lobkowicz godził się zasadniczo we wszystkim z arcybisku-
pem, ale jeszcze sobie zdawał sprawę, że sytuacja jest mocna naprężona. Dlatego 
kończył swoją opinię w sprawozdaniu z 16 września 1828, że jednak najlepiej by było, 
gdyby jezuici mogli uzyskać dyspensę i wykonywać duszpasterstwo tak, jak to do-
tąd czynili, bo nowy ten sposób misjonarski musi wywoływać scysje, które przecie 
i prowincjałowi nie mogą być miłe.

90  „Nach der von Sr. Majestät begenehmigten Gottessdienstordnung”. Ten „porządek nabożeństwa” wydany 
został przez Józefa II w roku 1783. W cztery lata później, 20 marca 1788 roku, wydany został “nowy sposób 
śpiewania podczas mszy świętej”. Tegoż roku wyszedł nakaz używania języka niemieckiego przy udzielaniu 
sakramentów świętych. Dnia 4 lutego 1783 roku wyszedł dekret przepisujący formę i treść kazań, artykuł 
VIII tegoż dekretu przepisywał, żeby każde kazanie było pisane, czytane i opatrzone datą, z podaniem gdzie 
i kiedy było powiedziane, nadto każde kazanie musiało być zachowane, aby na każde żądanie mogło być 
pokazane („zur jeweiligen Vorzeigung verwahren”). Rozporządzeń dotyczących ambony wychodziło na-
stępnie jeszcze kilka: 8 czerwca 1783; 3 października 1783, 1 listopada 1783. Rozporządzenie to nakazywało 
mówić na ambonie o higienie przy wychowywaniu dzieci i w gospodarstwie domowym. Rozporządzenie 
z roku 1788 nakazywało mówić o „obywatelskiej moralności”. Ar. Beidel, l. c., s. 67–68.

91  „Was jedoch die priesterlichen Verrichtungen, die Abhaltung des Gottesdienstes, das Predigen, Beich-
thören, die zeitweise Aushilfe in der Seelsorge betrifft, so sollen die Jesuiten den Bischöfen unterworfen sein”.
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Ks. hofrat Jüstel był mądry człowiek. Robił, co mógł, żeby jezuici nie otrzymali 
zupełnej wolności obserwowania swej reguły, ale skoro Franciszek I zadekretował 
inaczej, to teraz doskonale rozumiał, że klamka zapadła i nie warto się o drobiazgi 
spierać. Dlatego też na sesji Kancelarii Nadwornej przedłożył referat, który jako de-
kret poszedł do Galicji 13 listopada 1828, i w nim zajął stanowisko bardzo rozsądne. 
Zatwierdził wszystkie żądania prowincjała, w których powoływał się na przepisy 
reguły; przyznał remunerację jezuitom i administratorom w tej kwocie, jaką pro-
ponował gubernator, a wreszcie – zwróciwszy mu uwagę na to, że o przedłużeniu 
dyspensy nie może być mowy – dodał tę zdrową radę, aby się nie mieszał do spraw, 
które ściśle wziąwszy – nie jego obchodzą, tylko konsystorz arcybiskupi. „Co się 
tyczy podziału pomiędzy jezuitów i administratorów obowiązków: prowadzenia 
ksiąg i odprawiania nabożeństwa, należy to wszystko pozostawić wyłącznie konsy-
storzowi, bo wtedy wszelkie wątpliwości zostaną usunięte daleko prędzej i pewniej, 
niż gdyby miał ordynariat, nawet jeszcze nie doświadczywszy nieposłuszeństwa ze 
strony zakonu, stawać jako oskarżyciel wobec gubernatora, który przecie nie jest 
właściwym sędzią, lecz jedynie wykonawcą i stróżem cesarskich ustaw”92.

Od pół wieku nie otrzymał żaden gubernator galicyjski takiej nauczki za mie-
szanie się do spraw czysto kościelnych! Między liniami była ona jednak też adreso-
wana także i do arcybiskupa Ankwicza, ale może właśnie dlatego, że była zupełną 
nowością, nie wywarła pożądanego skutku. Gubernium miało zawsze sposobność 
do okazania jezuitom swojej niełaski93, a arcybiskup Ankwicz i następca biskupa 
Gołaszewskiego na przemyskiej stolicy biskupiej, Potocki, nie przestawali się uskar-
żać na to, że forma misji, pod którą jezuici pracują na parafiach, pociąga za sobą 
różne niedogodności. Mianowicie, żalił się arcybiskup Ankwicz jeszcze po czterech 

 92 Arch. MWiO, Acta 102, Fasc. 651, Konwolut 65, Sign. VI–194, November 1828. Bericht d. galiz. Land. 
Guber. G. Z. 61216, Lemberg, 16 September 1828. Ueber die Modalitäten unter welchen der Ordensprovinzial 
die Vertretung in der Seelsorge unternehmen will. Lobkowicz, Stutterheim, Hehn. – Abwesende: Gub. Räthe: 
v. Neuhauser, v. Bischar, van Roy, Swoboda, v. Dąbski. Zur Sitzung 13 November 1828. Refer. Hofr. v. Jüstel. 
Verordnung a. d. galiz. Guber., Wien, 13 November 1823. Nr 25919–3789 ad 61216. Jüstel. „als wenn über 
jeden einzelnen Punkt das Ordinariat, noch ehe es Ungehorsam vom Orden erfährt, schon als Kläger beim 
Gubernium erscheint und dieses als Richter zu Verordnungen sich herbeilässt, welche seinen Wirkungskreis 
vielleicht garnicht, oder doch nur in der Eigenschaft als Executor der landesfürstlichen Gezetze in der Art 
zugewiesen sind, dass es Uebertretungen derselben, wenn sie sich ereignen, nicht dulde”. 

 93 W roku 1832 żalił się prowincjał w podaniu do tronu, że ile razy przeniesie którego z ojców na inną 
stację misyjną, wtedy taki ojciec musi czekać pięć do ośmiu miesięcy na wypłatę pensji. Skutkiem tego 
wydało gubernium galicyjskie rozporządzenie 22 stycznia 1833 (l. 72862), żeby wydawano dla jezuitów 
po stacjach misyjnych zbiorowe przekazy płatnicze (Collective Anweisung). Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 
75, Sign. VI–79. April 1833, k. k. verein. Hofkanzlei Sitzung, 28 Maerz 1833. Prot. Nr 7013–1093. Nr 11866. 
Refer. Hofr. Probst Buchmeyer. 
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latach, że jezuici nie chcą się stosować do wskazówek, jakie im dają administratorzy 
parafii, że nabożeństwa nie odprawiają wedle rządowych „przepisów nabożeństwa 
kościelnego” i „parafialnego” („Gottesdienstordnung und Pfarrkirchenandacht”). 
Przyznawali jednak obaj biskupi, że gorliwość jezuitów w pracy pasterskiej i na-
bożność ich zasługują na wszelkie uznanie. Skutkiem tego następca ks. Jüstla w de-
partamencie duchownym, ksiądz biskup Gindl, powtórzył tę samą radę: żeby or-
dynariaty w pierwszym rzędzie szukały porozumienia z prowincjałem jezuitów, 
mając na względzie to, że jezuitom wolno trzymać się swojej reguły94. W każdym 
razie pociągała ta forma misji pewne niedogodności i dlatego sam generał jezuitów 
ojciec Roothan je uznał i pozwolił w roku 1828 jezuitom w Galicji na samodzielny 
zarząd parafii. Doniósł o tym gubernatorowi arcybiskup lwowski Pischtek 21 listo-
pada 1838, a równocześnie mianował przełożonych stacji misyjnych rzeczywistymi 
rządcami tychże parafii. Tym samym ustały funkcje administratorów, które do tego 
czasu sprawowali sąsiedni księża świeccy, a fundusz religijny pozbył się wydatku.

W ciągu tych dziesięciu lat zaszły jednak pewne zmiany w stacjach misyjnych. 
Zniesione zostały dwie stacje: Kotzmann i Sidorów (połączona była z Liczkow-
cami), zostało więc tylko sześć. Tymczasem umarł w Milatynie ks. Warmuziński 
(Localkooperator); na prośbę patronki tegoż kościoła, hrabiny Bobrowskiej, powie-
rzył arcybiskup administrację tejże parafii jezuitom. Ponieważ zaś w Milatynie był 
obraz łaskami słynący i przybywały tam dotąd liczne pielgrzymki, przeto zamie-
rzył arcybiskup przenieść stację misyjną z Nadworny do Milatyna i tam osadzić 
sześciu jezuitów, to jest: administratora, wikariusza i czterech ojców. Wszystkie te 
rozporządzenia arcybiskupa zostały przyjęte przez Kancelarię Nadworną 14 stycz-
nia 1841 roku95.

Zdawać by się mogło z powyższego, że jezuici byli wyłącznie w diecezji lwowskiej 
zajęci na parafiach, dlatego że w aktach Kancelarii Nadwornej nie masz śladu kore-
spondencji z innymi konsystorzami w tej sprawie. Tymczasem od samego powrotu 
do Galicji, to jest od roku 1821 pracowali też w diecezji przemyskiej i tynieckiej, 

 94 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 74, Sign. VI. 160, Juli 1832. Bericht galiz. Guber., 2 Juli 1832. Z. 3290. 
Sitzung der k. k. Hofkanzlei, 12 Juli 1832. Prot. Nr 15235–2301. Nr 3290. Dekret an d. galiz. Gubern., 
8 Juli 1832. Gindl. „Die gute Ordensdisciplin, der Eifer für das geistliche Wohl und das religiöse Betragen der 
erwähnten Ordensgemeinden wird allgemein anerkannt und es ist daher in dieser Hinsicht keine Verfügung 
nothwendig”.

 95 Arch. MWiO, Acta 102, Fasc. 651, Konwolut 105, Sign. VI, Maerz 1841. Prot. Nr 1514–154. Bericht d. ga-
liz. Gubern. Nr 78730, Lemberg, 23 December 1840. Krieg. Zur Sitzung 14 Jänner 1841. Prot. Nr 1514–154, 
Nr 78730. Refer. Hofr. Probst Meschutar. Decret a. d. galiz. Gubern., Wien, 2 April 1841. E. Pillersdorf. 
Meschutar.
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respective tarnowskiej. W diecezji przemyskiej mieli stale pięć stacji misyjnych: 
w Przemyślu, Jarosławiu, Mościskach, Przeworsku i Łańcucie. Zmieniały się zaś 
stacje w: Brzozowie, Żurawicach, Leżajsku, Polanie, Moszczanach, Mrzygłodzie 
i Golcowie. O stacji misyjnej w Łańcucie będziemy mówili osobno. W diecezji ty-
nieckiej (1822), następnie tarnowskiej (1826) mieli jezuici stacji po cztery i sześć: 
w Mielcu, Pilźnie, Sułkowicach, Miklaszewcach, Myślenicach, Bochni, Zalasowie 
i Jordanowie96; została im w roku 1832 tylko jedna stacja misyjna w Tuchowie, 
o której osobno będzie mowa.

VII. Kolegium jezuitów w Starej Wsi 

Już w ciągu poprzedniego opowiadania widzieliśmy, że liczba jezuitów w Galicji 
przechodziła półtorasta97. Pierwotnie przeznaczono dla nich na pomieszczenie do-
minikański klasztor w Tarnopolu, ale jeden ten klasztor nie mógł tak znacznej liczby 
pomieścić, dlatego już w następnym roku (1821) oddano im klasztor po paulinach 
w Starej Wsi. Pierwszy podał tę myśl biskup przemyski Antoni Gołaszewski w pi-
śmie do cesarza (1820). Wskutek tego przesłała Kancelaria Nadworna (30 stycz-
nia 1821 roku, l. 101) polecenie gubernatorowi, żeby w porozumieniu z „arcybi-
skupem prymasem” rzecz tę zbadał i przesłał sprawozdanie, czy by w Starej Wsi 
można umieścić nowicjat i dom dla emerytów jezuickich? Sprawozdanie wypadło 
jednak odmownie.

Starosta sanocki zdał sprawę, że klasztor po paulinach w Starej Wsi98 jest jeden 
z najpiękniejszych w Galicji, że przy nim jest wspaniały („prächtige”) kościół, 
w którym jest obraz łaskami słynący i przez liczne niegdyś pielgrzymki zwiedzany, 
kościół i klasztor stoją obecnie pustką, ale mimo to znajdują się w dobrym stanie, 
dlatego że dominium Brzozów ratowało je od ruiny. Z tej przyczyny nie potrzeba 
by więcej nad 800–1000 złr, żeby poczynić konieczne adaptacje na urządzenie no-

 96 Zob. Catalogi Provinciae Galicianae 1821–1832.

 97 W roku 1824 było ich 163, i to 35 ojców w Tarnopolu, 17 w Starej Wsi, 55 na parafiach; nadto 19 klery-
ków i 37 braci. Roku następnego spadła ta liczba do 156. W Tarnopolu było 31, w Starej Wsi 16, na parafiach 
56, kleryków 17, braci 36. Ci ostatni byli po większej części po parafiach, przydani ojcom jako testes vitae 
et disciplinae. Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konwolut 54, Sign. 235, ex aprili. Vortrag d. ver. Hofkanzlei. 
Wien, 18 Jänner 1827.

 98 Zakon paulinów zniesiony został w Galicji rozkazem gabinetowym 14 lutego 1786 roku przez Józefa II. 
Majątek paulinów w Starej Wsi oszacowano na 61 426 fl. 12 kr. czystego kapitału. Arch. MWiO, 102, 
Fasc. 653, Konwolut, 3, Sign. 132, ex februario 1786; Konwolut 6, Sign. 512, ex majo 1787. G. S. Wartości 
klasztoru i kościoła nie podano w inwentarzu, dlatego że nie był przeznaczony na sprzedaż.
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wicjatu i domu dla emerytów. Jedna tylko zachodzi trudność, że wszystkie grunta 
klasztorne zostały w roku 1810 sprzedane tak doszczętnie, że deszcz z rynny na dachu 
klasztornym już spada na obcy grunt. Należałoby więc odkupić dawniejszy folwark 
klasztorny. Wszelako arcybiskup Ankwicz był zasadniczo przeciwny zakładaniu 
nowicjatu dla jezuitów, ale to dlatego, że pierwej powinni się zapoznać z duchem 
austriackich instytucji, aby mogli tym lepiej wszczepić tegoż ducha w młodsze po-
kolenie swoje. Po wtóre, jezuici jeszcze nie są definitywnie zatwierdzeni w Galicji, 
bo nie wiadomo, jakie dyspensy od istniejących ustaw sobie wyrobią, przeto i za-
kładanie nowicjatu byłoby przedwczesne99.

Prezydent gubernialny hrabia Taaffe, który zastępował gubernatora barona Hauera 
(bawiącego wówczas w Wiedniu), podzielał zupełnie przekonanie arcybiskupa, a ze 
swej strony dodawał jeszcze to, że wysłał sprawozdanie do Nadwornej Komisji Nauk 
(30 marca 1821 roku, l. 15.495) w sprawie założenia konwiktu w Tarnopolu i tam 
już wyraził różne wątpliwości co do zdolności i pożyteczności jezuitów. Skoro więc 
nie ma żadnej pewności, czy pozostaną definitywnie w Galicji, to i nowicjatu mieć 
jeszcze nie powinni. Tym mniej należy im się osobny dom dla emerytów, skoro 
Najjaśniejszy Pan przyjął ich pięćdziesięciu, z zastrzeżeniem, że tylko przyjmuje 
zdrowych, a więc deficjentów jeszcze pomiędzy nimi być nie może, zresztą mogą 
tak samo postępować jak inne zgromadzenia zakonne, które same zaopatrują swoich 
weteranów, używając ich w miarę sił do lżejszej pracy.

W Wiedniu jednak myślano inaczej i dlatego w odpowiedzi na swoje sprawozdanie 
otrzymał hrabia Taaffe rozporządzenie, żeby biskupowi przemyskiemu Gołaszew-
skiemu polecił przesłuchać kanonika Witosławskiego, czy by nie odsprzedał folwarku 
poklasztornego w Starej Wsi, który był kupił (1811) za 12 000 złr b.z.100; po wtóre, 
żeby zdał sprawę, czy by nie można zaraz oddać poklasztornego budynku w Starej 
Wsi jezuitom, którzy nie mogą być użyci do duszpasterstwa, dlatego że są przezna-
czeni do zajęcia licznych katedr w zakładach wychowawczych, a przeto muszą się 
oddawać z całym spokojem naukom i żyć wspólnie wedle reguły zakonnej101. Mimo 

 99 Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konwolut 31, Sign. 215, ex aprili 1821. Bericht galiz. Land. Guber. über 
die Einrichtung eines Noviziates und einer Defizienten-Anstalt für die Jesuiten. Lemberg, 30 März 1821, 
Nr 16221 Taaffe. „um vorest die Jesuiten in den Stand insetzen sich mit dem Geiste der oesterrechischen 
Institutionen vertraut zu machen, um ihn dann desto sicherer in ihrem Nachwunche fortzuplanzen. Endlich 
ist noch immer die Frage, wie und mit welchem Ausnahmen von den Landesgesetzen die Jesuiten in der 
oesterreichischen Monarchie als Orden zu bestehen hätten, nicht definitive erörtert, diese Erörterung aber 
muss Errichtung eines Noviziates vorangehen”. 

 100 O właściwej wartości tej sumy, zapłaconej w tzw. Bankozettel, będzie mowa nieco później.

 101 Zur Sitzung 26 April 821. Prot. Nr 11239–1403. ad Nr 16221. Refer. Hofr. v. Jüstel. Verordnung a. d. ga-
liz. Guber., Wien, 20 April 821. Jüstel. Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 31, ex aprili 1821.
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to nie dał jeszcze hrabia Taaffe za wygraną i nim jeszcze nadeszła odpowiedź od bi-
skupa Gołaszewskiego w sprawie folwarku, przedstawiał w sprawozdaniu (z dnia 
15 maja tego roku), że inne zakony nie mają osobnego klasztoru dla nowicjatu, lecz 
chowają nowicjuszów w tych klasztorach, które są w bliższej styczności z wyż-
szymi zakładami naukowymi. Jezuitom zaś nie można pozwolić na osobny zakład 
teologiczny („Hausstudium”), bo jako przybysze nie są wcale obeznani z ustawami 
polityczno-kościelnymi państwa ani też z kierunkiem naukowym i szkolnym w Au-
strii („Studien und Schulwesen”).

To przedstawienie hrabiego Taaffego przychodziło jednak poniewczasie, bo już 
był Franciszek I zasadniczo zadecydował, że jezuitom ma być nowicjat założony. 
O tym wysłano też zaraz zawiadomienie do Lwowa (1 czerwca tego roku), a teraz 
polecił tylko Jüstel gubernatorowi, żeby się porozumiał z prowincjałem, gdzie woli 
mieć nowicjat: czy w Tuchowie, czy w Starej Wsi? Bo oba te miejsca proponował 
biskup Gołaszewski. Przy tym dostała się hrabiemu Taaffemu mała nauczka, jak 
na owe czasy bardzo niezwykła. W swoim sprawozdaniu dowodził, że jezuitom 
niepotrzebny jest osobny klasztor na nowicjat, dlatego że inne zakony wcale go nie 
mają; na to odpowiada Jüstel: jednej rzeczy zapomniało gubernium dodać, czy to jest 
korzystne dla zakonów, że nie mają nowicjuszów całej prowincji na jednym miejscu 
zabranych? O ile tutaj w Wiedniu wiadomo, pełno jest w Galicji narzekań na upa-
dek zakonów, a więc nie można też ich urządzeń stawiać na wzór dla jezuitów102.

Już ostatniego dnia lipca wysłał prezydent gubernialny we Lwowie baron Hauer 
sprawozdanie w tej sprawie i donosił, że prowincjał woli mieć nowicjat w Starej Wsi 
niż w Tuchowie, dlatego że w Starej Wsi jest obszerny klasztor, a w Tuchowie mały, 
drewniany, podupadły. Równocześnie donosił gubernator, że biskup Gołaszewski 
już dobił targu z kanonikiem przemyskim Witosławskim, który nic więcej nie żądał 
za folwark poklasztorny nad to, co sam zapłacił przed dziesięciu laty i zwrotu wydat-
ków na reperację budynków103. Ponieważ przy tym prowincjał prosił w piśmiennym 

 102 Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konwolut 33, Sign. 100, ex junio 1821 G. S. Bericht d. galiz. Gubern. 
Nr 25039. Lemberg, 15 Mai 1821. Taaffe. Ref. Gub. Sekret. Tatzauer. Zur Sitzung 14 Juni 1821. Geistl. Depart 
Ref. Hofr. v. Jüstel. Prot. Nr 16413–2051 ad 25039. Verordnung a. d. galiz. Guber., Wien, 11 Juni 1821. Jüstel. 
Hofkanzlei Dekret., Wien, 1 Juni 1821. Z. 15404 an d. galiz. Guber.

 103 Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konwolut 34. Bericht de galiz. Landes Praesidium, wegen Errichtung 
eines Noviziates in Starowies. An Grafen Saurau Excellenz itd. Lemberg, 31 Juli 1821, N. 54. 56. Kanonik 
Witosławski zapłacił 12 000 złr b.z., czyli 7382 złr w.w. (Wiener Währung), a dał złotem 1051 dukatów 
holenderskich. Zwrot wydatków na reperację zażądał 350 dukatów. Na mocy dekretu kancelarii z dnia 
24 września tego roku L. 27823 zawarto z kanonikiem Witosławskim kontrakt 18 czerwca następnego 
roku, który żądał 1400 „Speciesdukaten”. Ponieważ jednak w roku 1822 nie było tyle złota w kasie rządo-
wej we Lwowie, przeto z centralnej kasy w Wiedniu wydano kwit na 6 300 fl. c.m. (Conventions-Münze) 
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swoim sprawozdaniu, które przez konsystorz lwowski poszło do gubernium, prośbę 
swoją ustnie powtórzył, żeby budynki klasztorne w Starej Wsi mogły być jeszcze 
przed zimą oddane jezuitom, przeto baron Hauer widocznie przyśpieszał sprawę, sko-
ro w tak krótkim czasie już miał gotowe sprawozdanie sanockiego starosty, a co wię-
cej, nawet kosztorysy i plany dotyczące koniecznych napraw w klasztorze. Przy tym 
podzielał zdanie biskupa Gołaszewskiego, żeby nie powierzać tych robót inżynierowi 
powiatowemu, ale oddać je samym jezuitom, którzy to potrafią sami dobrze zrobić.

Równocześnie proponował biskup Gołaszewski, żeby jezuitom powierzyć parafię 
(„lokalię”) w Starej Wsi, ale żeby też rząd coś dał na kościół, bo był tam tylko je-
den kielich i bardzo mało aparatów. I na to godził się prezydent krajowy, ponieważ 
wiedział, że wszelkie sprawy finansowe idą wolno, przeto prosił w Wiedniu o po-
zwolenie na danie jezuitom zaliczki 3000 fl. w.w. W Wiedniu spieszono się również, 
bo już 9 sierpnia było to sprawozdanie barona Hauera przedmiotem obrad Kancelarii 
Nadwornej, 18 września wydał cesarz Franciszek I dekret na marginesie, a tegoż 
miesiąca wyszedł dekret do Lwowa104.

Wnioski kancelarii zgodne były z życzeniami barona Hauera, tylko nie było zgo-
dy na to, czy folwark w Starej Wsi ma być kupiony na rzecz funduszu religijnego, 
czy też naukowego, a to dlatego że majątek pojezuicki przeszedł do tego ostatniego 
funduszu. Kancelaria zostawiła więc tę kwestię decyzji cesarza, Franciszek I zade-
kretował na marginesie w krótkich, jak zwykle, zdaniach. Pozwalam na założenie 
nowicjatu w Starej Wsi. Koszta reperacji i kupna gruntów powinien ponosić ten 
fundusz, do którego przypadł majątek jezuitów w Galicji – tylko należy przy tym 
pamiętać o oszczędności. Lokalię Starej Wsi można też powierzyć jezuitom, jeśli 
się przez to krzywdy nikomu nie wyrządzi105.

na rachunek funduszu religijnego, pozostawiając do woli kancelarii, czy może za tę sumę kupić dukatów. 
Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konwolut 38, Sign. 199, ex septembri 1822. Bericht des galiz. Land. Guber. 
Nr 37399, Lemberg, 19 Juli 1822. In Abwesenheit des Landes Gouverneurs-Kurz. F. M. II. 1. 3664 An die 
k. k. verein. Hofkanzlei. Wien, 20 Sept. 1822. Graf. Stadion. Zur Sitzung 3 October Central-Fonds-und 
direktes Nebensteuer Departament. Wien, 23 September 1822. Nr 3664. Kaunitz. Verordnung a. d. galiz. 
Gubern., Wien, 24 September 1822.

 104 Arch. MWiO, 102. Fasc. 651, Konwolut 34. Allerunterth. Vortrag der treugehorsamsten vereinigten 
Hofkanzlej. Wien, 9 August 1821. Saurau, Geislern, Goess Jüstel. Na marginesie dekret cesarski z wła-
snoręcznym podpisem, Franz mpp., Wien, 18 September 1821. Zur Sitzung am 27 September 1821. Geistl. 
Depart. Refer. Hofr. v. Jüstel, Nr 5371. Verordnung a. d. galiz. Gubern. Dringend. Wien, 24. September 1821. 
Eintragen in das galiz. Hofresolutionsbuch Nr 2, pag. 178, Wien, 26 Sept. 1821. Pfitzner.

 105 Dekret ten cesarski kończył się tymi słowy: „Zresztą oczekuję z Kancelarii Nadwornej wiadomości, 
gdzie dawniej istnieli jezuici w Galicji, jakie dobra i majątki inne posiadali, na co zostały obrócone ich 
budynki klasztorne, co się stało z ich dobrami, do jakiego funduszu przeszedł ich majątek?”. Kancelaria 
Nadworna zażądała też o tym wszystkim wyjaśnienia w osobnym sprawozdaniu, jednakże w obszernych 



152 Kasaty klasztorów w Galicji. Wybór prac

Już więc pod koniec roku 1822 zajęli jezuici klasztor w Starej Wsi, a w następ-
nym roku cesarz Franciszek I, bawiąc w Galicji, osobiście zwiedził ich kolegium 
w Tarnopolu. Zdaje się, że zamiar tej podróży cesarskiej przyśpieszył cały przebieg 
tej sprawy i spowodował nadzwyczaj szybkie jej załatwienie, mimo to że wchodziły 
w grę wydatki na koszta reperacji budynków i najpotrzebniejszego urządzenia, które 
przewyższyły pierwotny kosztorys106.

Mimochodem wspomnieć tu wypada, że tegoż samego roku 1822 starali się jezuici 
o założenie nowicjatu w Wiedniu i ojciec Alojzy Landes TJ wniósł o to do cesa-
rza prośbę. Jednakże Franciszek I dał odmowną odpowiedź, uzasadniając ją tym, 
że właśnie otrzymali jezuici w Galicji osobny klasztor na ten cel, a dwa nowicjaty 
byłyby dla nich zbyteczne, stolica zaś dla kształcenia młodych zakonników jest 
najmniej odpowiednia. Przy tym wyraził nadzieję, że ojciec Landes wróci wreszcie 
do swoich braci w Galicji, aby tam wedle sił współpracować do osiągnięcia tych 
celów, dla których zakon do Galicji przez cesarza został przyjęty107. Widocznie 
chodziło już wówczas o założenie drugiej prowincji, a w związku z tą sprawą jest 
i ta okoliczność, że w Starej Wsi byli nowicjusze z Węgier,

Już za swojego pobytu w Przemyślu (rok 1823) wspomniał Franciszek I wice-
rektorowi domu w Starej Wsi, że książę prymas węgierski108 otrzymał najwyższe 
pozwolenie na to, żeby mógł przysłać do Starej Wsi dziesięciu nowicjuszów i kosz-
tem swoim ich utrzymywać. Następnego roku zażądał Franciszek I relacji: ilu nowi-
cjuszów węgierskich w Starej Wsi przebywa i jak się tam sprawują pod wszelakim 
względem109. W odpowiedzi na to zażądała Kancelaria Nadworna sprawozdania 
prowincjała i opinii arcybiskupa lwowskiego. Hrabia Ankwicz odpowiedział, że nie 
może w tej sprawie wydać stanowczej opinii, nadmienia tylko, że jeśliby ci nowicju-
sze węgierscy mieli być przeznaczeni dla prowincji galicyjskiej, to powinni by mieć 

aktach jezuickich nigdzie tego pisma nie ma śladu, tak samo jak braknie akt odnoszących się do kasaty 
pojedynczych kolegiów i domów jezuickich po roku 1773.

 106 Arch. MWiO, Acta cit. Konwolut 40, Sign. 207, ex aprili 1823. Verordnung a. d. galiz. Guber., 
18 April 1823. Dla zupełnego pokrycia kosztów urządzenia nowicjatu w Starej Wsi wyznaczono później 
sumę jeszcze potrzebną 5694 fl. 17 kr. c.m. z funduszu naukowego na rok 1823. Razem wynosiły wydatki, 
wraz z kupnem folwarku, 8434 fl. 17 ⅓ kr. c.m.

 107 Arch. MWiO, Acta cit., Knowolut 37, Sign. 134, ex aprili 1822. Handbillet. Lieber Graf Saurau, Wien, 
15 April 1822, Franz mpp. Zur Sitzung am 25 April 1822 N. S. N. An den Stelvertreter des Jesuiten Provinzials 
Pater Alois Landes in Wien, Wien, 17 April 1822. Jüstel.

 108 Arcybiskup Ostrzyhomia Aleksander Rudnay (1819–1831).

 109 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 45, Sign. 89, ex septembri 1824. Dekret na marginesie. Weinziert, 
1 September 1824. Franz mpp. Decret a. d. Galiz. Guber. 7 Septembr. 1824. Nr 4898–3713. Jüstel. „Wie sie 
sich daselbst in jeder Hinsicht benehmen”.
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zwolnienie z diecezji od swoich biskupów (litteras dimmissorias), jeśli zaś mają być 
w Starej Wsi wychowani dla Węgier, to arcybiskup nie ma o tym żadnej wiadomości. 
Prowincjał przesłał do konsystorza lwowskiego (14 stycznia 1825 roku) sprawoz-
danie, w którym wyjaśniał, że przyjęto do nowicjatu dziesięciu węgierskich nowi-
cjuszów na mocy ustnego polecenia cesarskiego, ale trzech już wystąpiło. Zostało 
więc tylko siedmiu, za których utrzymanie prymas węgierski płaci. Sprawują się 
zaś pod każdym względem dobrze. Wobec tego, że stało się to na mocy najwyższe-
go pozwolenia, ani gubernator galicyjski, ani Kancelaria Nadworna nie stawiała 
żadnych wniosków, a cesarz przyjął sprawozdanie do wiadomości110.

Klasztor w Starej Wsi okazał się niebawem za szczupły i dlatego wniósł prowin-
cjał prośbę do gubernatora (12 grudnia 1829 roku) o wzniesienie drugiego piętra 
i rozszerzenie budynków. Skoro zaś na tę prośbę nie dostawał żadnej odpowiedzi, 
udał się z prośbą do cesarza, zwłaszcza że miał inne jeszcze dwa zażalenia, które tu 
pominąć możemy. Cesarz Franciszek I polecił – gabinetowym rozkazem 15 listopa-
da 1832 – zbadanie tej sprawy. Gubernium tłumaczyło się w sprawozdaniu swoim, 
że sprawa rozszerzenia budynków jest w toku, tylko że kosztorys budowlany zalega 
w starostwie sanockim, ale że wysłano upomnienie (urgens) już w styczniu tego 
roku (1833)111. Przy tym zachodziła też potrzeba odrestaurowania kościoła, którego 
patronem był rząd, a więc fundusz religijny musiał ponosić jej koszta. Wykonanie 
budowli powierzono samym jezuitom, wyznaczywszy ogólną sumę (9786 fl. 58,75 kr. 
c.m.). Korzystając z tego, wznieśli drugie piętro na obydwu skrzydłach klasztoru. 
Prawda, że przy tym przekroczyli preliminarz o 2798 fl. 49 kr., ale żądali tylko 
1400 fl. zwrotu (Aversualsumme), a gubernium musiało przyznać, że wprawdzie 
jezuici dopuścili się czynu godnego nagany („rugenverth”), ale że cały budynek 
bardzo na tym zyskał, a więc fundusz religijny dobrze na tym wyszedł. Sprawa ta 
wlokła się do roku 1841, a więc dwadzieścia lat112.

 110 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 48, Sign. 201, ex augusto 1826. Allerunterth. Vortrag. Wien, 10 
Hornung 1825. Na marginesie: Dient zur Wissenschaft, Weinziert, 15 August 1826. Auf allerh. Befehl. 
Sr. Mtt. Eh. Ludwig. Zur Sitzung 24 August 1826. Geistl. Depart. Verordnung a. d. Galiz. Guber., Wien, 
20 August 1826. Jüstel.

 111 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 75, Sign. VI–79, april 1833. Bericht d. k. k. galiz. Guber., Lemberg, 
9 Maerz 1833. Nr 7013–1093. Vortrag d. treugeh. verei. Hofkanzlej 28 Maerz 1833. Nr 11866 Ref. Hofr. Probst. 
Buchmeyer. Dekret a. d. galiz. Gubern., Wien, 8 April 1833. Z. 7013–1093. Vortrag der ver. Hofkanzlej. 
Wien, 8 April 1833. Na marginesie: Dient zur Wissenschaft. Wien, 7 Mai 1833, auf allerh. Befehl Sr. Mtt. 
Eh. Ludwig. Decret a. d. galiz. Gubern., Wien, 12 Mai 1833. Buchmeyer.

 112 Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konwolut 95, Sign. VI–36, Februar 1837. Gubern. Bericht, 25 Juni 1833. 
Z. 29833–4410. Protokollsauszug an die löbl. Studien Hofkommission, 2 Februar 1837. Konwolut 97, Sign VI. 
147, Juni 1839. Protokollsauszug der k.k. Studien Hofkommission, 15 Mai 1839. Zur Sitzung k. k. Hofkanzlei, 
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Jeszcze praktyczniej postąpili jezuici w Tarnopolu. Przekonawszy się bowiem, 
że budynki klasztorne nie wystarczą na pomieszczenie szkół i młodzieży, dobudo-
wali na własny koszt nowy dom na pomieszczenie konwiktu. Kiedy w następnym 
roku wydany został dekret Nadwornej Komisji Naukowej, który polecał otworzenie 
dwuletniego kursu filozofii w Tarnopolu, i to początkiem roku szkolnego 1824, wte-
dy prowincjał ofiarował nowo zbudowany dom na ten cel, ale żądał czynszu – i ten 
mu też przyznano, chociaż starosta tarnopolski już był zawarł kontrakt dzierżawny 
domu Mandlowej, wdowy po pocztmistrzu, i to na dwa lata113.

VIII. Rezydencja jezuitów w Tuchowie (1821–1843)

Widoczne jednak było, że jezuici nie mogą się pomieścić w dwóch klasztorach, i dlate-
go życzliwy im biskup przemyski Gołaszewski, o którym wiemy, że już w roku 1820 
wniósł do cesarza prośbę o założenie dla nich nowicjatu, przesłał do gubernatora 

30 Mai 1839. Prot. Nr 16404–1818 Nr 3062–919. Refer. Hofr. Meschutar. Dekret a. d. Galiz. Gubern., Wien, 
16 Juni 1839. Meschutar. Ponieważ fundusz religijny jest właścicielem klasztoru i patronem kościoła w Starej 
Wsi, przeto polecono, żeby awersualną sumę 1400 fl. zapłacił do spółki („pro rata parte“) z funduszem na-
ukowym. Konwolut 802, Sign. VI–17, Januar 1840. Note: Studien Hofkommission. Wien, 18 Januar 1840. 
Z. ex 137– 35 Ins.ghi. K. k. ver. Hofkanzlei. Sitzung 30 Januar 1840. Meschutar. Nr 2758–283, Nr 137–35. 
Dekret a. d. galiz. Gubern., Wien, 29 Jänner 1840. Konwolut 106, Sign. VI–197, August 1841. Aüsserung 
der k. k. Hofbuchhaltung politischer Fonds., Wien, 4 Mai 1841. Z. 1018. zur Z. 4612–496. Nadworna Izba 
Obrachunkowa zadecydowała, że nie może być o tym mowy, żeby fundusz religijny dawał odszkodowania 
za budowle w Starej Wsi funduszowi naukowemu, chyba wtedy, gdyby budynki miały przejść na wyłączne 
używanie funduszu religijnego. Sitzung der ver. Hofkanzlei, 5 August 1841. Refer. Hof. Meschutar. Wskutek 
dobrowolnej ugody zgodziła się wreszcie Nadworna Komisja Naukowa na to, że na koszta budowli w Starej 
Wsi zapłacił fundusz naukowy 17 313 fl. 64,25 kr. oraz sumę awersualną 1400 fl. Natomiast fundusz reli-
gijny zapłacił wszystkie koszta reparacji podjęte w Starej Wsi od roku 1822, tylko 3791 fl. 12,25 kr. c.m. 

 113 Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konwolut 42, Sign. 92, ex octobri 1823. Bericht d. galiz. Guber., Lemberg, 
16 August 1823. Nr 45576. Taaffe, Rewiczky, Stuterheim, Pinkas. Dekret Hof. Studien Kommission, 
12 April 1828. Z. 2413. Dom Mandlowej był od kolegium odległy, a lokale najęte były na drugim piętrze, 
miały kosztować 350 fl. rocznie. Bliżej kolegium był położony dom obywatela Stopczyńskiego, ale nie był 
dogodny. Komisja Nadworna Nauk zdała osądzenie tej sprawy na kancelarię (Votum der. k. k. Studien 
Hofkommission, Wien, 13 September 1823). W kancelarii zadecydował Jüstel, że jezuici mają prawo 
do żądania czynszu, bo inne klasztory biorą także dzierżawę ze swoich domów. Jednakże klasztory te nie 
pobierają żadnego wsparcia od rządu. Jezuici zaś przyjęci zostali do Galicji jako nieposiadający żadne-
go majątku i pobierają dotację na pięćdziesiąt osób. Należy więc zbadać, czy jezuici zbudowali ten dom 
(„Konviktshaus“) z własnego majątku, czy też ze składów na ten cel zebranych, i czy mogą żądać czynszu 
bez odtrącenia go z tej dotacji, którą pobierają? W tym duchu wydany został dekret do gubernium we 
Lwowie 16 października tego roku. Zur Sitzung 25 September 1823. Geistl Depart. Refer. Hofr. v. Jüstel. 
N. 6247. Dekret a. d. galiz. Gubern., Wien, 16 October 823 Jüstel. Polecono Mandlowej dać odszkodowanie 
lub żeby cały wydatek razem z czynszem dla jezuitów nie przeniósł 350 fl., a prowincjałowi oświadczyć,
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Galicji barona Hauera, podczas gdy tenże bawił właśnie w Wiedniu, list na ręce profe-
sora Zieglera, znanego nam już eks-benedyktyna, a późniejszego biskupa tynieckiego 
i tarnowskiego114. W liście tym proponował Gołaszewski, żeby rząd umieścił jezuitów 
w klasztorze w Tuchowie i otworzył tamże dla nich nowicjat. Prawda, że tam żyło jesz-
cze trzech benedyktynów, ale tych proponował biskup umieścić gdzie indziej, dawszy 
im odpowiednie utrzymanie. Gubernator dał na tę propozycję ustną odpowiedź przez 
Zieglera, że pomysł biskupa wart zastanowienia, ale że powinien w drodze urzędowej 
tę sprawę poruszyć. Na to odpisał Gołaszewski wprost do barona Hauera, prosząc, 
żeby sam „ex praesidio” to zrobił, bo nie chciałby, aby jego nazwisko figurowało 
pod taką propozycją – co prawda – nie bardzo licującą ze stanowiskiem katolickiego 
biskupa. Hauer uznał ten skrupuł „czcigodnego biskupa”115 i dlatego sam to zapropo-
nował w piśmie wystosowanym do hrabiego Saurau. Wprawdzie – powiada – sprawa 
ta wymagałaby zasięgnięcia opinii przyszłego biskupa tynieckiego, ale ponieważ tutaj 
„sami benedyktyni w Tuchowie o to wnoszą”116, przeto dla jezuitów można by zrobić 
wyjątek. Wskutek tego wniosku zażądała Kancelaria Nadworna dokładnego spra-
wozdania od gubernium we Lwowie o stanie konwentu benedyktynów w Tuchowie, 
wyjaśnienia kwestii, czy by tam nowicjat jezuitów mógł być pomieszczony117.

Pismo barona Hauera zawiera pozorną sprzeczność. Na początku bowiem mówi 
o propozycji biskupa przemyskiego jako o „sprawie delikatnej”, bo zmierzającej 
do „koncentracji”, czyli zniesienia klasztoru benedyktyńskiego w Tuchowie, a w koń-
cu dodaje, że benedyktyni sami proponują osiedlenie się jezuitów w ich klasztorze. 
Ta sprzeczność jednak da się wyjaśnić. Biskup Gołaszewski radził „umieścić bene-
dyktynów w jakim stosownym odosobnieniu z odpowiednim utrzymaniem”, a więc 

że tymczasowo tylko przyznaje mu się czynsz roczny w tym przypuszczeniu, że kancelaria ostatecznie 
tę sprawę rozstrzygnie. Widocznie jednak sprawy tej nie poruszano, bo w aktach nie ma dalszego śladu.

 114 W. Chotkowski, Ostatnie lata benedyktynów w Tyńcu, l. c., s. 26nn. Ziegler był wówczas profesorem 
teologii w Linzu, ale już wtedy toczyły się rokowania o założenie biskupstwa w Tyńcu, prawdopodobnie więc 
w tej sprawie bawił w Wiedniu, o czym biskup Gołaszewski musiał wiedzieć, skoro na jego ręce pismo wysłał. 

 115 Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konwolut 30, Sign., ex aprili 1821. G. S. Wien, 16 April 1821. Gub. Zahl. 
N. 59. Hauer. „Und ich kann diesem verehrungswürdigen Oberhirten um so minder Einbegleitung dieser 
delikaten Gegenstandes versagen, als auch der Herr Erzbischof jederzeit einen besonderen Werth darauf 
legt, die erste bei Mo’ion zur Aufhebung oder Koncentrirung eines Klosters, worauf es doch hier unter einer 
anderen Form ebenfalls abgesehen ist, im Praesidialwege zu machen, und damit nicht in dem offenkundigem 
Dikasterialwege auftrete”. Czasy więc zmieniły się już o tyle, że biskupi galicyjscy wstydzili się już teraz 
przyczyniania się do znoszenia klasztorów katolickich.

 116 L. c. „und das zu Grunde liegende Anerbieten des Tuchower Benedictiner Convents”.

 117 L. c. Zur Sitzung 26 April 1821. Geistl. Depart. Refer. Hofr. v. Jüstel Prot. N. 11155–1392. N. 59. 
Verordnung a. d. galiz. Gubern., Wien, 26 April 1821. Jüstel.
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rzeczywiście chciał ich usunąć z Tuchowa, żeby w ten sposób zrobić miejsce dla 
nowicjatu jezuitów. Jednakże ta propozycja nie zdała się na nic, bo sam prowincjał 
ją odrzucił. Wolał klasztor w Starej Wsi niż stary, podupadły i drewniany klasztor 
w Tuchowie, gdzie by mogli jezuici założyć nowicjat chyba pod tym warunkiem, 
gdyby im pozwolono wybudować nowy, obszerny klasztor118. Natomiast domyślać 
się można, że benedyktyni proponowali przez byłego benedyktyna Zieglera, który 
w tej sprawie u gubernatora w Wiedniu pośredniczył, inną rzecz.

Po zniesieniu opactwa tynieckiego w roku 1816 zostało trzech benedyktynów 
tynieckich w Tuchowie, gdzie był klasztorek, czyli tzw. ekspozytura, która do opac-
twa należała. Jeden z tych benedyktynów, ojciec Bernard Ganther, był proboszczem 
przy kościele parafialnym, a dwaj drudzy: ojciec Andrzej Ankwicz i ojciec Felicjan 
Toryani, mieścili się w klasztorku przy kościele Matki Boskiej za rzeczką Białą. 
Byli to jednak starcy w bardzo podeszłym wieku i dlatego już wtedy zażądano 
z Wiednia sprawozdania od gubernatora, czy by nie należało w Tuchowie ustanowić 
świeckiego proboszcza i ekspozyta. Baron Hauer godził się na to w sprawozdaniu 
z dnia 7 czerwca 1816 roku i donosił, że sprawa ta traktuje się w gubernium119, ale 
dziwnym zbiegiem okoliczności sprawozdanie to gdzieś zginęło i benedyktyni zo-
stali spokojnie w Tuchowie. Tymczasem umarł (29 kwietnia 1821) ojciec Toryani, 
mając 78 lat120, zostało więc tylko dwóch benedyktynów, przy czym dodać trzeba, 
że ojciec Ganther należał do benedyktynów sprowadzonych ze Szwabii i polskim 
językiem wcale nie władał albo go się też mało co poduczył121. Wtedy wnieśli pa-
rafianie zażalenie do cesarza, że duszpasterstwo jest u nich zupełnie zaniedbane, 
a i gospodarstwo majątku podupadłe. Tę petycję parafian odesłano do Lwowa z żą-
daniem opinii, a baron Hauer stwierdził, że obaj benedyktyni są zupełnie do pracy 
niezdolni122. Dziwnym zbiegiem okoliczności znowu zaginęły w gubernium gali-
cyjskim akta z zażaleniem parafian, tak że daremnie ich szukano123.

 118 Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konwolut 34, Sign. 247, ex septembri 247821. Bericht d. galiz. Landes 
Praesidium. An Grafen Saurau. Excellenz itd. Lemberg, 30 Juli 1821. N. 5456.

 119 Arch. MWiO, Act. cit., Fasc. 647, Konvolut 25, Sign. VI 138, Juni 1832. Bericht d. galiz. Guber. 
7 Juni 1816. Z. 20784.

 120 Wyciąg z ksiąg kościelnych nadesłany mi został łaskawie przez teraźniejszego proboszcza w Tuchowie, 
ks. dra Maciejowskiego.

 121 W. Chotkowski, Ostatnie lata benedyktynów w Tyńcu, dz. cyt., s. 21nn.

 122 Bericht. d. galiz. Guber. 2 April 1820. Arch. MWiO, Acta cit., Fasc. 647, Konwolut 10, Sign. VI. 81, 
Maers 1840.

 123 Bericht. d. galiz. Guber. 8 December 1831. Arch. MWiO, Acta cit., Fasc. 647, Konvolut 25, Sign VI. 
138, Juni 1832, N. 647.
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Położenie dwóch benedyktynów pozostałych w Tuchowie po śmierci ojca Toryani 
było rzeczywiście rozpaczliwe, bo obaj byli do pracy niezdolni dla sędziwego wie-
ku, a jedynym dla nich ratunkiem było przywołanie jezuitów na pomoc, bo w ta-
kim razie mogli do śmierci pozostać na swoich śmieciach i nie potrzebowali lękać 
się tułactwa na stare lata. Domyślić się więc można, że Ziegler jako benedyktyn, 
członek tego samego opactwa, z ich polecenia traktował z baronem Hauerem o to, 
żeby rząd pozwolił jezuitom osiąść w Tuchowie przy benedyktynach. Nastąpiło 
to rzeczywiście tego roku (1821124), ale stało się widocznie tylko na mocy ustnego 
pozwolenia gubernatora, a może też za wiedzą naczelnego kanclerza hrabiego Saurau 
i Franciszka I. Dlatego też po dziewięciu latach wytknął to cesarz Ferdynand w de-
krecie, o którym niżej będzie mowa, i polecił dać należyte upomnienie gubernato-
rowi, jeśliby gubernium ponosiło jaką winę za opóźnienie sprawozdania, którego 
już w roku 1816 żądano z Wiednia, albo jeśli się dopuściło samowoli w oddaniu 
klasztoru w Tuchowie jezuitom125.

Ziegler, zostawszy biskupem tynieckim, opiekował się z natury rzeczy swoimi 
braćmi zakonnymi w Tuchowie, przeto był wdzięczny jezuitom, którzy im byli 
wyręczeniem i pomocą. Dlatego też (1826) poruszył myśl, żeby rząd oddał jezu-
itom zarząd majątku klasztornego, a w dwóch sprawozdaniach swoich, których 
z Wiednia zażądano, wystawił im jak najlepsze świadectwo126. Pomoc była zresztą 
konieczna, bo 17 lipca następnego roku (1827) umarł ojciec Andrzej Ankwicz, ma-
jąc lat 80 wieku, tknięty apopleksją127, został więc tylko ostatni z benedyktynów, 
ojciec Ganther. Sprawa jednak wlokła się bardzo długo i skończyła się na tym, 
że w roku 1829 gubernium zabrało majątek na rzecz funduszu religijnego, ale za-
rząd i gospodarstwo zostawiło tymczasowo jezuitom. Kiedy zaś następnego roku 
(26 marca 1830 roku) umarł ostatni z benedyktynów, ojciec Ganther, kanonik 
honorowy tarnowski, który zarządzał probostwem w Tuchowie, wtedy nakazano 
z Wiednia obsadzić probostwo świeckim księdzem, a równocześnie zażądano 
sprawozdania od gubernatora, czy godzi się na to, żeby jezuici objęli zarząd ma-
jątku klasztornej ekspozytury, na co biskup Ziegler nalegał. Książę Lobkowicz 

 124 Wedle Catalogi 1821–1832, l. c., s. 21, byli w Tuchowie dwaj jezuici w roku 1821, to jest ojciec 
Suszczewski przy kościele Najświętszej Maryi Panny i ojciec Spirytowicz przy kościele parafialnym.

 125 Dekret cesarza Ferdynanda z dnia 21 marca 1840. Arch. MWiO, Acta cit., Fasc. 647, Konwolut ad 10, 
Sign. VI. 81, Maerz 1840: „so ist ihm dieses gehörig auszustellen”. 

 126 Arch. MWiO, Acta cit., Fasc. 647, Konvolut 724, Sign. VI. 94, Maj 1830. Hofdekret, 2 Hornung 1827. 
Z. 2996. Pismo biskupa Zieglera, dat. 1 Marz 1827. Gubernialbericht, Lemberg, 30 April.

 127 Wiadomość tę zawdzięczam obecnemu proboszczowi, ks. dr. Maciejowskiemu.
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 odpowiedział w następnym roku128, że jezuici byliby potrzebni przy klasztorze 
w Tuchowie, bo proboszcz sam nie podoła pracy. Wprawdzie można by na niego 
nałożyć obowiązek, żeby opłacał sam wikarych, skoro dochody jego obliczono 
na 2780 fl. 56 kr., jednakże nie można go zmusić, żeby utrzymywał ekspozyta 
przy kościele Matki Boskiej za rzeką. W kościele tym znajduje się obraz Matki 
Boskiej łaskami słynący i dlatego przybywają tam liczne pielgrzymki, a przeto 
praca duchowna jest wielka. Gubernium jednak, zostawiając jezuitom tymczasowo 
zarząd majątku klasztornego, uważało za słuszne zabrać kapitały. Prawda, że przez 
to dochody jezuitów znacznie zostały uszczuplone129.

Takie intermisticum nie mogło być jezuitom w Tuchowie ani przyjemne, ani 
dla gospodarstwa pożyteczne, dlatego prowincjał ojciec Jakub Pierling wniósł 
w roku 1834 prośbę do cesarza, którą poparł następca Zieglera, tarnowski biskup 
Pischtek, o stanowcze zatwierdzenie jezuitów w Tuchowie, oddanie im majątku 
na własny zarząd i zwrot zabranych kapitałów130. Referentem Kancelarii Nadwornej 
był teraz ks. Antoni Buchmeyer, proboszcz w Wiedniu, i ten opracował przedłożenie, 
w którym uzasadniał słuszność żądania prowincjała, to jest, że jezuitom należy raz 
już stanowczo oddać majątek ekspozytury, ale przy tym zwrócić też i kapitały, dlate-
go że urząd finansowy doliczył do dochodów za wysoko ocenione robocizny ręczne, 
sprzężajne („Zug und Handfrohn dienste”). Jezuici więc nie mogą się wyżywić z do-
chodów gospodarstwa, zwłaszcza że ich przebywa stale w Tuchowie po pięć osób.

Pięć lat minęło od tego czasu, nim przedłożenie to wziął pod rozwagę cesarz 
Ferdynand i zadeklarował, że całą sprawę należy ponownie traktować z biskupem 
tarnowskim, dlatego że tymczasem zostało oddane jezuitom gimnazjum w Sączu131. 

 128 Arch. MWiO, Acta cit., Fasc. 67, Konvolut 25, Sign. VI. 138, Juni 832. Pismo biskupa Zieglera dono-
szące o śmierci ojca Ganthera dnia 26 kwietnia 1830. Gubernialbericht, Lemberg, 30 April 1830. Hofdekret, 
Wien, 27 Mai 1830. Z. 12013 Gubernialbericht, 8 December 1831.

 129 Arch. MWiO, Acta cit., Fasc. 647, Konwolut 25, Sign. VI 138, juni 1832. Urząd finansowy obliczył do-
chody z majątku ekspozytury na 1432 fl. 31 ½ kr., po odtrąceniu procentów z zabranych kapitałów zostawało 
1155 fl. 27 kr. Po trzech latach pokazało się, że obligacje, w których był ten kapitał ulokowany, przeniesiono 
z papierami wartościowymi majątku probostwa w Tuchowie. Gubernialbericht, Lemberg, 17 April 1834. 
Arch. MWiO, Acta cit., Fasc. 647, Konwolut 27, Sign. 252, ex augusto 1834.

 130 Arch. MWiO, Acta cit., Fasc. 647, Konwolut 10, Sign. VI. 81, Maerz 1840; Fasc. 651, Konwolut 83, 
Sign. VI. 38, 1835. Prośba prowincjała, 18 August 1834. Kabinetschrreiben, 27 August 1834, Vortrag 5. 
Hofkanzlei. Wien, 8 September 1834. Prot. N. 2981–432. Mittrowsky. Buchmeyer Verordnung a. d. galiz. 
Guber., Wien, 3 Hornung 1835, zob. W. Chotkowski, Ostatnie lata benedyktynów, l. c., s. 90–91. Sprawa 
poszła wówczas w odwłokę, poniekąd i dlatego, że ojciec Pierling połączył w swoim podaniu dwie sprawy, 
to jest Tuchowa i Pilzna, gdzie jezuici mieli także osiąść. 

 131 Arch. MWiO, Acta cit., Vortrag der ver. Hofkanzlei, 7 August 1835. Buchmeijer Hofdekret, Wien, 
21 Maerz 1840. Ferdinand mpp.
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Przebieg tego dochodzenia jest nieznany i nieznany też był jezuitom, bo w roku 1842 
wniósł superior w Tuchowie ojciec Wincenty Łaszkiewicz ponowną prośbę do ce-
sarza o to samo, o co już tylokrotnie jezuici prosili. Uzasadniał swoją prośbę tym, 
że jezuici mają prawo do majątku ekspozytury pobenedyktyńskiej na mocy zapisu 
(Zessionsurkunde), wystawionego im przez ostatnich właścicieli benedyktynów. 
Majątek ziemski, to jest wieś Siedliska oraz przysiółki Lubaszowa i Godówka, zo-
stawiono im wprawdzie, ale zabrano piętnaście obligacji państwowych, rzekomo 
tylko do przepisania tytułu własności (Umschreibung), ale ich wcale nie zwrócono. 
Tymczasem internistycznie tylko przebywając w Tuchowie, nie mogli jezuici za-
prowadzić żadnych ulepszeń w gospodarstwie, a w dodatku spadały przez osiem lat 
corocznie klęski elementarne, bo albo powódź zniszczyła zasiewy, albo grad zbił 
zboże na polu. W domiar złego spaliła się w roku 1839 stodoła napełniona zbożem. 
Nie dziw więc, że w takich stosunkach zniewoleni byli do zaciągania długów, któ-
re przez te osiem lat urosły do 3650 fl. c.m., ale żywili zawsze nadzieję, że spłacą 
ten dług, skoro rząd im odda majątek na stałą własność i zwróci kapitały zabrane.

Na tę prośbę otrzymał ojciec Łaszkiewicz całkiem niespodziewaną odpowiedź 
w następnym roku, bo rozkaz prowincjała, żeby opuścił Tuchów z całą misją, dlatego 
że ją cesarz zniósł rozkazem z 4 maja 1843 roku Spełniając polecenie swojego prze-
łożonego, wniósł podanie do tronu, w którym cofnął pierwszą część swojej prośby 
z przeszłego roku, ale ponowił prośbę o zwrot wyłożonych w Tuchowie 3650 fl. 
Uzasadniał ją tym, że odchodząc z Tuchowa, zostawiają jezuici nie tylko nową 
stodołę, którą za swoje pieniądze wystawili, ale że nadto wystawili swoim kosztem 
dom piętrowy z obszernym refektarzem i piwnicami. Ten dom zaś był koniecznie 
potrzebny, dlatego że w kościele Matki Boskiej przy ekspozyturze odbywało się 
co rok siedem odpustów, z których trzy trwały przez całą oktawę. Ludu schodziło 
na te odpusty po sześć tysięcy z górą, a że jezuici sami, choć ich było sześć osób, 
takiej pracy podołać nie mogli, przeto musieli spraszać duchowieństwo i bywało, 
że dwudziestu czterech księży gościli wraz z ludźmi ich i końmi. To wszystko po-
krywali z dochodów gospodarstwa, które przez osiem lat zupełnie zawodziło. Ta 
prośba o zwrot wyłożonych 3650 fl. toczyła się po różnych dykasteriach przez pięć 
lat, aż wreszcie w roku 1847 przyznano tę sumę jezuitom. Dwa konwoluty akt, które 
stąd urosły, ważyły 6 funtów 5,5 łuta132.

 132 Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konwolut 113, Sign. VI. 164, September 1845. Gubernialbericht, 
Lemberg, 22 Juli 1840 Z. 39668. Hofdekret, Wien, November 1829. Prośba ojca Łaszkiewicza: Indorsat, 
5 November 1842 Z. 34149. All. H. Bethel, 4 Mai 1843. Z. 11184. Gubernialbericht, Lemberg, 25 Maerz 
1845. Nr 4428. podp. Krieg. Lazansky, Monastyrski. Note der k. k. Hofbuchhaltung politischer Fonde. Wien, 
28 Juni 1845. Note der k. k. Hof. u. n. ö. Kammerprokuratur, Wien, 11 September 1845. Hofkanzlei. Sitzung 
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Mimochodem dodać jeszcze należy, że biskup Gołaszewski proponował równo-
cześnie (1821) umieszczenie jezuitów nie tylko w Tuchowie, ale nadto oddanie im 
gimnazjum w Sanoku oraz klasztoru dominikanów w Jarosławiu, a to w tym celu, 
żeby tam głównie się zajmowali pracą parafialną. Obie te propozycje jednak nie 
zdały się na nic. Wedle pierwszej propozycji biskupa mieli jezuici zająć klasztor 
minorytów w Sanoku, a franciszkanie mieli być przeniesieni do Krosna. Jednakże 
zastępujący wówczas gubernatora hrabia Taaffe, zasięgnąwszy opinii arcybiskupa 
Ankwicza, oświadczył się zgodnie z nim przeciwko tej propozycji, mianowicie 
dlatego że o założeniu gimnazjum w Sanoku mogła być mowa dopiero wtedy, gdy 
pierwej będzie urządzone gimnazjum w Tarnopolu i konwikt we Lwowie, bo nie 
wiadomo, czy jezuici będą mieli dostateczną liczbę osób zdatnych do nauczyciel-
skiego urzędu. To zdanie podzielała też Nadworna Komisja Nauk i w tym też duchu 
opracował przedłożenie ks. Jüstel. Wskutek tego rozporządził cesarz Franciszek I, 
żeby spomiędzy pięćdziesięciu etatowych jezuitów, którzy wyłącznie są przezna-
czeni do nauczycielstwa, jak najmniejszą liczbę używano do pracy parafialnej, aby 
się mogli wyłącznie naukom oddawać133. Zdaje się, że hrabia Taaffe i arcybiskup 
Ankwicz wprost odmawiali jezuitom zdolności do nauczania i dlatego żądali, żeby 
pierwej złożyli jej dowody przy szkołach w Tarnopolu134. Kłopot był zresztą zby-
teczny, bo prowincjał sam nie pragnął jeszcze objęcia drugiego gimnazjum, i kiedy 
w cztery lata potem zażądano oświadczenia, czyby jezuici gotowi byli objąć gim-
nazjum w powiecie żółkiewskim, dał odmowną odpowiedź135.

26 September 1845. Refer. Hofrath. Probst. Meschtar. Dekret an d. galiz. Guber., Wien, 26 September 1845. 
Konwolut 114, Sign VI. 116, ex Majo 1847. Aüsserung der k. k. Hof. u. n. ö. Kammerprokuratur, Wien, 
25 August 1846. Votum der k.k. allgem. Hofkammer, Wien, 26 December 1846. Vortrag der Hofkanzlei, 
Wien, 17 Februar 1867, P. N. 1184. Refer. Hof. Meschutar. Na marginesie tego przedłożenia: Ich genehmige 
diese Anträge. Wien, 25 Maerz 1847. Ferdinand mpp. Hofkanzlei. Sitzung 3 Juni 1847. Dekret a. d. galiz. 
Guber., 29 Mai 1847. P. N. 18284–2084. Note a. d. allgem. Hofkammer. Wien, 29 Mai 1847.

 133 Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konwolut 34, Sign. 247, ex septembri 1821. Bericht des galiz. Landes 
Praesidium Nr 5456, Lemberg, 30 Juli 1821. Hauer – Allerunterth. Vortrag. Hofkanzlej. Wien, 9 August 1821. 
Saurau, Geislern, Jüstel. Konwolut 35, Sign. 36, ex Julio 1821. Alleruntrth. Vortrag. Hofkanzlej. Wien, 
17 Mai 1821. Saurau, Goess, Geisler, Jüstel Nr 900. Na marginesie podp. Schönbrunn, 28 Junius 1821. Auf al-
lerh. Befehl. Sr. Mtt. Erh. Ludwig. Zur Sitzung 5 Juli 1821. Geistl. Depart. Hofr. v. Jüstel. Prot. Nr 18869–2355. 
Nr 3349. Verordnung a. d. galiz. Guber., Wien, 4 Juli 1821. An die löbl. Studien Hofkommission. Wien, 
4 Juli. Jüstel.

 134 L. c., Gutachten. (Vortrag Hofkanzlej 17 Mai 1821) „scheinen nach Wortlaute ihrer – die Brauchbarkeit 
der Jesuiten in Zweitel stellenden Aüsserungen dieses zu besorgen”.

 135 Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konwolut 56. Bericht des galiz. Gubern. Lemberg, 14 November 1825. 
Lobkowicz. Z. 58079. 
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Jeszcze mniej szczęśliwym nazwać można drugi pomysł biskupa Gołaszewskiego, 
żeby usunąć dominikanów z Jarosławia, a osadzić tam jezuitów. Biskup wniósł 
w roku 1823 prośbę do cesarza i proponował w niej, żeby dominikanów z Jarosławia 
przenieść do Dzikowa, a klasztor dominikański wraz całym majątkiem oddać jezu-
itom z tym warunkiem, żeby tamże utrzymywali sześciu ojców dla pracy parafial-
nej w sąsiednich parafiach. Prośba biskupa odesłana została z gabinetu cesarskiego 
(20 października 1823 roku) do gubernatora z żądaniem opinii. Hrabia Taaffe oświad-
czył się (13 lipca 1824 roku) wręcz przeciwko tej opinii biskupa Gołaszewskiego, 
który właśnie tego roku był umarł. Jako powody przytaczał gubernator to, że je-
zuici wyjątkowo tylko mogą się poświęcać pracy parafialnej, do czego właśnie 
biskup zamierzał ich używać w Jarosławiu. Gimnazjum też w Jarosławiu być nie 
może, bo byłoby w zbyt bliskim sąsiedztwie gimnazjów w Przemyślu i Rzeszowie, 
a wreszcie, jezuitom zbywa na siłach nauczycielskich tak dalece, że zaledwie zdołają 
należycie obsadzić katedry gimnazjalne i filozoficzne w Tarnopolu. Nie można też 
zabierać dominikanom majątku, choćby ich się z Jarosławia przeniosło do Dzikowa, 
tylko musiałoby im się majątek zostawić, jak to świeżo zadecydował Najjaśniejszy 
Pan, kiedy dominikanów przeniesiono z Tarnopola do Żółkwi. Ponieważ przy tym 
dochody klasztoru w Dzikowie nie starczą na utrzymanie tamtejszych trzech za-
konników, przeto jeśliby się tam przeniosło jeszcze sześć osób z Jarosławia, wtedy 
by trzeba im dawać utrzymanie z funduszu religijnego, a o tym w obecnych czasach 
myśleć nie można.

Sprawę tę przedstawił ks. Jüstel w tym samym duchu cesarzowi imieniem Kan-
celarii Nadwornej 19 maja następnego roku (1825). Mianowicie wywodził, że nie 
można w tej chwili znosić bez potrzeby klasztoru dominikańskiego, bo kancelaria 
przedłożyła właśnie cesarzowi trzy wnioski w sprawie uregulowania zakonów, 
a przeto należy odczekać, co Najjaśniejszy Pan postanowi i jaki skutek odniosą 
jego rozporządzenia136. Przy tym należy zważyć, że do Jarosławia już przeniesiono 
dominikanów z klasztoru w Przemyślu, a trzeba przecie brać wzgląd na całą pro-
wincję Zakonu Kaznodziejskiego, na co świętej pamięci biskup Gołaszewski wcale 
nie zwracał uwagi, dbając wyłącznie o pozyskanie dla pracy parafialnej jezuitów, 
których słusznie bardzo wysoko ceni137. Nadto należy brać wzgląd na to, że jezuici 

 136 Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konwolut 46, Sign. 276, ex Junio 1825. G. S. Alllerunterth. Vortrag. 
d. ver. Hofkanzlej: Wegen Errichtungen eines Jesuiten – Collegium in Jaroslau, Wien, 19 Maj 1825. Nr 3587. 
Saurau, Geijslern, Stahl, Jüstel. Wnioski: 30 grudnia 1824. Z. 31876 w sprawie uregulowania ekonomii 
klasztornych, dnia 21 marca 1825. Z. 2087 w sprawie przysporzenia przyrostu zakonom.

 137 L. c.: „In dem vorliegendem Falle hat der verstorbene Bischof von Przemysl oftenbar auf das Interesse 
des Dominikaner-Ordens keine, sondern lediglich auf das Interesse der Seelsorge in der Umgegend von 
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nie mogliby się zgodzić na złożenie kolegium, które by miało za wyłączny cel pracę 
parafialną, bo to się sprzeciwia ich regule. Wreszcie napomina Jüstel, że klasztor 
dominikański w Jarosławiu należał do jezuitów przed ich zniesieniem w roku 1773. 
Sprawa więc upadła138, ale dla jej objaśnienia dodać jeszcze trzeba, że dominikanie 
przeniesieni zostali do Jarosławia z Bochni i to na rozkaz Marii Teresy z dnia 1 lu-
tego 1777 roku. Było ich wtedy w Bochni czternastu. Liczba ta zmalała w Jarosła-
wiu do sześciu, ale trzeba wziąć pod uwagę tę okoliczność, że w roku 1812 zostali 
dominikanie z tego klasztoru zupełnie wyrzuceni, dlatego że tam umieszczono 
szpital wojskowy, a sami musieli się schronić do klasztoru reformatorów. Dopiero 
w roku 1816 oddano im drugie piętro w ich własnym klasztorze, ale jeszcze do tej 
chwili, kiedy biskup Gołaszewski wnosił o ich przeniesienie do Dzikowa, rezydo-
wali w klasztorze jarosławskim razem z wojskowym szpitalem. Prośbą swoją spra-
wił też biskup Gołaszewski wręcz co innego, niż zamierzył, bo zwrócił w Wiedniu 
uwagę na ten opłakany stan tegoż klasztoru dominikańskiego. Zniesienie klasztoru 
dominikanów w Przemyślu i tzw. koncentracja z klasztorem w Jarosławiu, o której 
wspomniał radca ks. Jüstel w swoim przedłożeniu, odbyła się w roku 1786. Wówczas 
było w Przemyślu dwudziestu jeden zakonników, jeśli więc w Jarosławiu, jakeśmy 
mówili, było czternastu, to zgromadzenie w Jarosławiu składało się w roku 1786 
z trzydziestu pięciu zakonników. Tymczasem w roku 1822 liczba ta już zeszła 
na sześć osób, z tego też można powziąć wyobrażenie, jak wielkie panowało wy-
ludnienie w galicyjskich klasztorach139.

IX. Kolegium jezuitów w Tyńcu (1826–1830)

Nowicjat jezuitów w Starej Wsi mieścił się w klasztorze po paulinach i mimo roz-
szerzenia budynków, o którym poprzednio była mowa, nie mógł pomieścić studium 
teologicznego dla kleryków Towarzystwa Jezusowego ani też ojców, którzy odbywać 

Jaroslau und dieser untergeordnet, auf das Interesse der von ihm nur ihres Nutzens in der Scelsorge willen, 
billig sehr geschätzen Jesuiten Rücksicht genommen”.

 138 L. c.: Na marginesie tego przedłożenia Kancelarii Nadwornej napisano: „Biorę do wiadomości. 
Sprawę kolegium w Jarosławiu zaniechać”, Baden, 21 Junius 1825. Auf allerh. Befehl Sr. Mt. Eh. Ludwig. 
Zur Sitzung 30 Juni 1825. Refer. Jüstel. Dekret a. d. galiz. Guber., 27 Juni 1825. 3587. Wedle obliczenia 
urzędu finansowego miał wówczas klasztor dominikanów w Jarosławiu rocznego dochodu 2299 fl. 23 kr., 
a rozchodów 1807 fl. 21,25 kr., przeto przewyżki 492 fl. 2,25 kr. c.m. Natomiast w Dzikowie było dochodów 
288 fl. 38 kr., a rozchody wynosiły 1118 fl. 16 kr., przeto brakowało co rok 829 fl. 38 kr. 

 139 Dzieje klasztorów dominikańskich opowiemy przy innej sposobności wedle archiwaliów c.k. Mini-
sterstwa Wyznań i Oświecenia w Wiedniu.
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mieli trzeci rok probacji. Koniecznie więc trzeba było myśleć o nowym umieszczeniu. 
Sposobność do tego nadarzyła się, kiedy biskup Ziegler przeniósł rezydencję swoją 
z Tyńca do Tarnowa. Jako benedyktyn starał się Ziegler o to przede wszystkim, aby 
sprowadzić do Tyńca jaki niemiecki konwent benedyktynów, ale starania te okazały 
się daremne. W takiej chwili zgłosił się do biskupa prowincjał jezuitów z prośbą o po-
zwolenie, żeby mógł choć na kilka lat umieścić w opróżnionym opactwie tynieckim 
studium teologiczne, na którego założenie już był otrzymał pozwolenie cesarskie, 
oraz trzeci rok probacji, który wedle przepisów reguły Towarzystwa Jezusowego 
musi się razem z nowicjatem mieścić. Nie żądał nawet całego opactwa, tylko pew-
nej części, i zobowiązywał się przy tym odrestaurować tę część klasztoru, która 
mu zostanie odstąpiona. Biskup oświadczył na to, że mu ta prośba prowincjała jest 
bardzo na rękę, dlatego że przez osiedlenie się jezuitów w Tyńcu uratowany zostanie 
pomnik starożytnej pobożności, a przy tym będzie miał w diecezji pomoc duchowną, 
której brak był tak wielki, że był w ciągłych kłopotach, ile razy jaki ksiądz na parafii 
umarł lub zachorował. W tej myśli przedstawił prośbę prowincjała gubernatorowi, 
wykazując, że jej spełnienie przynosi same korzyści, a żadnej nikomu nie czyni 
szkody. Gubernator przesłał sprawozdanie do Wiednia 12 września 1826, a ksiądz 
radca Jüstel opracował przedłożenie w imieniu Kancelarii Nadwornej.

Z tego przedłożenia dowiadujemy się, że cesarz już dwa razy, to jest w roku 1823 
i 1825, żądał opinii Kancelarii Nadwornej, co zrobić z klasztorem opactwa tyniec-
kiego. Ale kancelaria dawała wymijającą odpowiedź, dlatego że szukano jeszcze 
jakich dóbr na dotację biskupstwa tarnowskiego. Znaleźć było trudno, skoro już 
w roku 1801 sprzedane zostały dobra opackie, które tworzyły dotację pierwszego 
biskupa w Tarnowie140. Teraz więc przychodziła propozycja biskupa Zieglera w samą 
porę. O tym wiedziano w Wiedniu, że jezuici mało mają miejsca w Tarnopolu i Starej 
Wsi i że umieszczenia dla studium teologicznego potrzebują, skoro więc biskup tak 
gorąco popierał ich prośbę o ustąpienie im tynieckiego klasztoru, a przy tym rząd 
nie miał ponosić żadnych kosztów przy ratowaniu od ruiny stojących pustką budyn-
ków, z którymi i tak nie wiedziano, co począć, przeto kancelaria poparła wniosek 
gubernatora i biskupa. Cesarz się zgodził i gubernatorowi polecono uwiadomić 
o tym prowincjała, że tymczasowo może w Tyńcu umieścić teologiczne studium, 
z tym zastrzeżeniem, że skarb nic nie da na restaurację budynków141. To ostatnie 
zastrzeżenie było jednak niewykonalne.

 140 W. Chotkowski, Ostatnie lata benedyktynów..., l. c., s. 12.

 141 Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konwolut 49, Sign. 204, ex novembri 1826. G.S. Gubern. Bericht. 
12 September 1826. G. Z. 56723. Hofdecret, 24 September 1823. Hofdecret, 10 November 1825. Allerunterth. 
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Wspaniałe niegdyś opactwa tynieckiego budynki, które przetrwały dwutygodnio-
we oblężenie w roku 1772, popadały coraz bardziej w ruinę i były już w opłakanym 
stanie, kiedy zniesiono opactwo w roku 1816142. Umieszczając w Tyńcu biskupa 
Zieglera wraz z kapitułą i kancelarią konsystorską, przedsięwzięto najniezbędniejsze 
reperacje z funduszu religijnego, ale mimo to pobyt dłuższy okazał się tam niemoż-
liwy, a stan budynków był taki, że ksiądz hofrat Jüstel nie dziwił się wcale w swoim 
przedłożeniu, o którym wyżej była mowa, że żadne opactwo benedyktyńskie nie 
chciało przyjąć zaproszenia biskupa Zieglera do Tyńca143. Tylko wielka potrzeba, 
w jakiej się znajdowali jezuici, tłumaczy to, że prosili własnym kosztem urządzić tę 
część budynków, które zamieszkają. Wszelako do gruntownej restauracji tym mniej 
mogli się zabierać, że mieszkali tylko tymczasowo i tylko część pewną, to jest wła-
ściwy klasztor. W drugim roku ich pobytu w Tyńcu zajął część opackiego budynku 
proboszcz tyniecki, a to dlatego że plebania groziła zawaleniem, a niespieszno było 
rządowi z jej reperacją. Tymczasem dachy wszystkich budynków opactwa były w tak 
opłakanym stanie, że koniecznie trzeba je było naprawić i poratować mur okalający 
klasztorne zabudowania. Gubernium kazało zrobić kosztorys, który „sprostowany” 
przez urząd finansowy (Provincial-Staats-Buchhalterei) wynosił 1126 fl. 58,5. kr. 
c.m. Chodziło tylko o to, kto ma zapłacić.

Zastępca gubernatora księcia Lobkowicza, radca Stutterheim, chciał ten wydatek 
nałożyć na zarząd dóbr tynieckich (Tyniecer Renten). Natomiast administracja tychże 
dóbr zwalała ten ciężar na jezuitów albo też na fundusz religijny, dlatego że chodziło 
jeszcze o konieczne wprawienie okien w kościele klasztornym, który był zarazem 
parafialnym. Koszta te obliczył starosta wadowicki na 158 fl. 43 kr. c.m. Uzasadniał 
zaś tym, że jezuici zajęli cały klasztor, z małym wyjątkiem tego budynku, do którego 
nieprawnie proboszcz się wprowadził, a wynieść się powinien. Przeto administra-
cja dóbr wcale klasztornych budynków nie potrzebuje ani też żadnych stąd nie ma 
korzyści, że jezuici studium teologiczne w nich założyli. Jeśli zaś od jezuitów nie 
można żądać, aby utrzymywali „sarta tecta”, skoro własnym kosztem mieszkanie 

Vortrag, 20 Februar 1823. Z. 5066. All. Vortrag. 25 April 1825 Z. 12985. All. Vortrag. 12 October 1826. 
Saurau, Geislern, Stahl, Jüstel „weil man sonst mit diesem Gebaude nichts anzufangen wusste, dasselbe 
leer steht und beynahe dem Einsturze und sonstigen Verderben preis gegeben wird”. Na marginesie tegoż 
przedłożenia: „Der Antrag der Kanzlej erhält Meine Genehmigung. Wien, 29 November 1826. Franz mpp. 
Zur Sitzung 20 November 1826 Geistl. Depart. Refer. Hofrat v. Jüstel. Prot. Nr 33117–4336. An das galiz. 
Gubern., Wien, 23 November 1826.

 142 W. Chotkowski, Ostatnie lata benedyktynów..., l. c., s. 3–4 i 77.

 143 Acta cit.: „Dass sich kein Benedictiner-Stift entschliessen will, sich nach zu Tyniec verzweigen, ist nach 
dem, weswegen der Sitz des Bisthums von Tyniec nach Tarnow übertragen wurde, nich zu verwundern”.
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urządzili, to niech płaci fundusz religijny, tak jak płacił za reperację budynków przed 
umieszczeniem biskupa w Tyńcu.

Ks. Jüstel zadecydował, że koszta winien podjąć fundusz religijny144. Ten spór 
charakterystyczny przytoczyliśmy dlatego, że on sam tłumaczy, dlaczego opactwo 
tynieckie sterczy dzisiaj w gruzach, chociaż w roku 1840 było jeszcze raz pokryte 
świeżymi dachami. Ani fundusz religijny, ani administracja dóbr nie poczuwała 
się do obowiązku utrzymania tych gmachów w mieszkalnym stanie, skoro nikt 
tam nie mieszkał145. Obszerny gmach klasztorny w Tyńcu, doprowadzony do sta-
nu mieszkalnego, mógł dobrze służyć ojcom jezuitom. Bardzo im było na rękę to, 
że ogród klasztorny odstąpił im bezpłatnie niejaki Mały, który go był zadzierżawił 
na trzy lata. Ogród ten miał tylko 1561 sążni kwadratowych, ale niezbędnie był 
potrzebny ze względu na klauzurę zakonną. Drugi, znacznie większy, bo przeszło 
trzy morgi mający ogród, odstąpił im biskup Ziegler. On sam, mieszkając w Tyńcu, 
wydzierżawił go od mandatariusza Teatorisa za 100 fl. rocznego czynszu. Ta dzier-
żawa kończyła się jednak w roku 1827, ale Teatoris umarł w grudniu tegoż roku 
i jezuici traktowali teraz o dalszą dzierżawę. Sprawa przechodziła różne instancje, 
aż 25 lutego 1830 zadecydował referent Nadwornej Kancelarii ks. Gindl, że można 
jezuitom wydzierżawić oba ogrody, jednakże tylko na trzy lata. Pokazało się przy 
tym, że mur klasztorny, który miał być w roku 1828 odnowiony, jeszcze nie był od-
restaurowany. Warunki dzierżawy były dosyć łagodne, bo mieli płacić rocznie tylko 
17 fl. 13 kr. c.m. od obydwóch ogrodów. Jednakże położono im za warunek, żeby 
nie tylko pielęgnowali w sadzie drzewa owocowe, ale dosadzali nowe, a zrzekli się 
z góry pretensji do wynagrodzenia za jakiekolwiek melioracje, które w ogrodach 
przedsięwezmą146. Niewątpliwie rozpoczęli pracę w ogrodzie, ale już w następnym 
roku 3 maja 1831 uderzył piorun w klasztor, pożar zniszczył dachy. Jezuici opuścili 
Tyniec na zawsze147.

 144 Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konwolut 63, Sign. VI. 122, Juni 1828. Bericht d. galiz. Landes Gubern., 
Lemberg, 20 Juni 1828. Z. 22417. In Verhinderung Sr. Durchlaucht des H. Landesgouverneurs Stutterheim. 
Refer. Gub. Sekr. Kruller Verordnung a. d. Galiz. Guber., Wien, 24 Juli 1828. Jüstel. Zur Sitzung am 
24 Juli 1828. Prot. Nr 16978–2467.

 145 W. Chotkowski, Ostatnie lata benedyktynów..., l. c., s. 92–93.

 146 Arch. MWiO, Fasc. 651, Konwol. 70, Sign. VI. 32, Februar 1830. K. k. ver. Hofkanzlej. Sitzung 
25 Februar 1830 Hofrath v. Gindl. Prot. Nr 4264.

 147 W. Chotkowski, Ostatnie lata benedyktynów..., l. c., s. 91. Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 90, Sign. VI. 
123, April 1835. Bericht des galiz. Gubern., 8 December 1831. Z. 65023. 
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X. Kolegium jezuitów w Sączu (1831–1848)

W Nowym Sączu stał prawie pustką obszerny klasztor po norbertanach, a kościół 
ich zamieniony był na magazyn administracji kameralnej. Dzieje zniesienia tego 
klasztoru opowiemy tu pokrótce, dlatego że możemy przytoczyć szczegóły, skąd-
inąd zupełnie nieznane. Był to jedyny klasztor norbertanów, czyli premonstratensów 
w Galicji i dlatego – wedle zasad przepisanych przy znoszeniu klasztorów przez 
Józefa II – powinien był pozostać nieruszony, tym więcej że było jeszcze w tymże 
klasztorze piętnastu zakonników, co – wedle tzw. Normativ – wystarczało do zacho-
wania klasztoru, tym bardziej że przy klasztorze swoim utrzymywali miejski szpital. 
Wszelako w owe czasy panowała formalna gorączka do znoszenia klasztorów w ce-
sarskiej radzie przybocznej (Vereinigte Hofstelle), która cesarzowi podsuwała coraz 
to nowe projekty. Nie mniej gorliwym doradcą był ówczesny gubernator galicyjski 
hrabia Józef Brigido, a z drugiej strony miały klasztory galicyjskie w ówczesnych 
galicyjskich biskupach słabych tylko obrońców, a jeszcze słabszych w osobach tzw. 
komisarzy biskupich, którzy wydelegowani byli na członków tzw. komisji znoszącej 
(Aufhebungskommission).

Norbertanie w Nowym Sączu nie znaleźli też łaski w oczach pierwszego biskupa 
tarnowskiego i opata tynieckiego Floriana Amandusa Janowskiego, bo zgodził się bez 
opozycji na to, żeby ich znieść, a w ich klasztorze osadzić bonifratrów z Zebrzydowic. 
Wniosek ten przedłożyła rada cesarska Józefowi II 9 lutego 1784, ale Conciliarius 
aulicus ab Haan znał słabe strony cesarza i dlatego ułożył referat tak, że właściwie 
niby nie śmiał proponować natychmiastowego zniesienia norbertanów, a to dlatego, 
że świeżo cesarz był odrzucił dobrze uzasadniony wniosek o zniesieniu jednego 
z klasztorów dominikańskich w Czechach. Przy tym nie wspomniał pan hofrat 
o bonifratrach, tylko napomykał, że w klasztorze norbertanów mogłyby być po-
mieszczone siostry miłosierdzia, które Józef II wszelkimi siłami szerzyć postanowił.

Pomysł ten udał się zupełnie referentowi, bo cesarz napisał rezolucję nakazującą 
niezwłocznie zniesienie norbertanów, a pomieszczenie w ich klasztorze Soeurs de 
Charité148.Wiadomość o nieszczęściu, które ich spotkało, otrzymali norbertanie 
od biskupa tarnowskiego. Janowski doniósł im, że wedle rozkazu cesarskiego zosta-
ną przyłączeni do kanoników regularnych w Trzcianie, a miejsce ich w klasztorze 

 148 Arch. MWiO, 102, Generalia F., Sign. ad 25, Nr 515, ex martio 1784. Vortrag der vereinigten Hofstelle, 
9 Februar 1784. Consil. aul. ab Hann. Resol. Caes. Reg. ad 25. d. 29 Febr. 1784. An das galiz. Guber., Wien, 
18 Maerz 1784. Szczegółowy opis kościoła OO. Norbertanów w Sączu podaje ks. Jan Sygański TJ: Historia 
Nowego Sącza, Lwów 1902, t. 3, s. 48–65. Zniesienie norbertanów, s. 66n. Opowiadanie niniejsze zawiera 
tylko te szczegóły, które ks. Sygańskiemu były nieznane. 
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zajmą siostry miłosierdzia. Chcąc się ratować, wystosowali przeto do cesarza prośbę 
po niemiecku. Kaligrafia, treść i forma tej prośby każą się domyślać, że sami jej 
nie pisali – a to przypuszczenie jedynie zdolne jest ratować ich pamięć w oczach 
potomności. Podpisali się też po łacinie, bo widocznie po niemiecku nie umieli149. 
Na wstępie zapewniają, że zawsze byli posłuszni wszelkim rozporządzeniom rzą-
dowym, które wydane zostały od czasu „rewindykacji” („Seit Revindicirung des 
Koenigreichen Galizien”) i nadal pragną być podlegli, ośmielając się tylko – w prze-
konaniu, że Najjaśniejszy Pan nawet najmniejszemu nie odmawia posłuchania – 
prosić o to, żeby ich nie przenoszono. Skoro siostry miłosierdzia obejmą ich własny 
szpital, wtedy mogliby żyć odosobnieni od zakonnic i mogliby opatrywać chorych, 
jak to dotąd czynili. Siostry będą przecie zawsze potrzebowały duchownej pomocy. 
Przede wszystkim nie chcą iść do Trzciany, bo Instytut Kanoników Regularnych 
de Poenitentia jest całkiem odmienny od premonstratensów. Na poparcie swojej proś-
by dodają jeszcze, że ich klasztor jest jedyny tejże reguły na całą Galicję, że wszyscy 
siedmiu150 są podeszli w leciech i niedługo będą zawadzali, a przeto i skarb niedługo 
będzie potrzebował wypłacać im emerytalną pensję. Wreszcie, powołują się na to, 
że ich klasztor był pierwszym miejscem pobytu komisarzy wysłanych na okupację 
Galicji i na przyjmowanie homagium („die treueste Huldigung”), przy czym sami 
dokładali wszelkich starań, aby ci komisarze mieli jak największe wygody. Chcąc 
też zaskarbić sobie najwyższą łaskę, byli najgorliwsi w odprawianiu wszelkich 
uroczystych nabożeństw dla wojska i dlatego mogą się chlubić, że są niczym nie-
poszlakowani („unbescholten”) pod względem wierności.

Tegoż miesiąca wysłał sławetny magistrat Nowego Sącza prośbę do cesarza, pi-
saną po łacinie, o zachowanie klasztoru. Uzasadniał zaś prośbę w imieniu całego 
miasta tym, że klasztor ten jest dla miasta wielkim dobrodziejstwem. Znajduje się 
bowiem w nim szpital (Xenodochium), w którym starcy i słabi obywatele miasta 
albo wysłużeni urzędnicy magistratu znajdują na starość przytułek i utrzymanie. 
Od trzystu lat mają więc obywatele Sącza „reclinatorium” w klasztorze zabezpie-
czone. Przy tym ojcowie norbertanie byli zawsze pomocni w duszpasterstwie para-
fialnemu kościołowi. Dlatego całe miasto prosi ze łzami o zachowanie klasztoru151. 

 149 Arch. MWiO, Acta cit., Generalia F., Nr 64, ex julio 1784. Prośba datowana jest 13 maja 1784, pod-
pisano: Allerunterthänigste, allergehorsamste: Fr. Eustachius Słowikowski Prior, Fr. Antonius Paszyński 
Senior, Fr. Casimirus Roczek Prof. Sand., Fr. Adamus Szeligowicz Prof. Sand.

 150 Wyraźnie wymieniają „siedmiu”, podczas gdy wedle ks. Jana Sygańskiego, Historia Nowego Sącza, 
l. c., t. 3, s. 77, było ich piętnastu.

 151 Prośbę dat. Neo Sandecii, 24 Maii 1784, podpisali: Joannes Tokurski Praesidens mpp, Petrus Proko-
powicz, Consul mpp, Antonius Fabiani Consul mpp, Joannos Cant. Załuski Act. notar. mpp. 
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Prośba ta magistratu miała zasadniczy punkt wyjścia ten, że klasztor norbertanów 
posiadał tylko szczupłą fundację króla Władysława Jagiełły, a natomiast miał różne 
grunta i fundusze nadane przez miasto i to właśnie w celu utrzymania owego szpi-
tala, o którego pożyteczności dla miasta nikt chyba nie mógł wątpić. Miasto mogło 
więc reklamować te nadania w razie zniesienia klasztoru i szpitala. Może też dlatego 
i gubernium, i Duchowna Komisja Nadworna pominęły tę prośbę milczeniem, tylko 
tzw. Hofkammer und Bank-Deputation zwróciła na nią uwagę.

Hrabia Alojzy ab Ugarte, zastępujący nieobecnego hrabiego Brigido jako ko-
misarza commissarius regius do znoszenia klasztorów, wniósł o odrzucenie proś-
by norbertanów, przy czym wywodził, że emerytury żadnej otrzymać nie mogą, 
bo klasztor ich nie zostaje zniesiony, tylko „skoncentrowany” z innym, przeto nie 
mają żadnego do emerytury prawa („sind nich Pensionsfähig”), o ile by zaś można 
którego z nich użyć do pracy parafialnej, pokaże się po „regulacji parafii”. Duchowna 
Komisja Nadworna natomiast była tego zdania, że łączyć norbentanów z kanonikami 
regularnymi w Trzcianie – wbrew ich woli – nie można, dlatego że składali śluby 
na to, że w swoim klasztorze do śmierci zostaną („stabilitas loci”). Przeto należy ich 
znieść, wyznaczyć pensję, ale żeby fundusz religijny nie miał zbyt wielkiego ciężaru, 
nakazać im, żeby się postarali o sekularyzację u biskupa, a gubernium powinno się 
postarać o to, aby zdrowsi i silniejsi zatrudnieni zostali na parafiach. Wspomniany 
już wyżej Nadworny Urząd Finansowy zwrócił wprawdzie uwagę na to, że komisja 
duchowna wcale nie wspomniała o petycji miasta Sącza, ale Kancelaria Nadworna 
zbyła uwagę tym, że nie chodzi tu o wygodę miasta, tylko o wygodę w duszpaster-
stwie i dlatego nie można czekać ze zniesieniem („Dissolvirung”) klasztoru aż do 
tego czasu, kiedy nastąpi uregulowanie parafii. Jest to wprawdzie bardzo niejasne 
wytłumaczenie, ale osiągnęło cel zamierzony, bo Józef II napisał na marginesie: 
należy postąpić wedle rady komisji duchownej, i w tym też duchu poszedł dekret 
do Lwowa152.

Znoszenie klasztorów wymagało jednak tyle pisaniny, że dopiero po dwóch la-
tach otrzymał urząd powiatowy w Sączu rozkaz zniesienia klasztoru norbertanów, 
lecz jeszcze w następnym roku nie miał gubernator hrabia Brigido dokładnej wia-
domości, w jaki sposób to zostało spełnione. Dalszych aktów zaś nie masz. Wnosić 
tylko można ze sprawozdania gubernatora, że pozwolono norbertanom mieszkać 

 152 Arch. MWiO, Acta cit., Sign. 64, ex julio 1784. Bericht des galiz. Landesgubern., Lemberg, 25 Mai 1784. 
In Abwesenheit des Herren Commisasarius regius, Aloijs Graf v. Ugarte, Jos. Graf v. Löwenvolde, Knop, 
Urbino, v. Koranda, v. Krausberg, v. Kutzera, v. Wlassitz, v. Kortum. Vortrag d. geistlichen Hof-Commisssion, 
Wien, 16 Juni 1784. Nota d. Hofkammer und Banco Deputation, Wien, 21 Junius 1784. Vortrag der vereinigten 
böm. oester. Hofkanzlej, 1 Juli 1784. Margines. Joseph mpp. Decret a. d. galiz. Gubern., Wien, 4 Juli 1784.
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w klasztorze, dopóki siostry miłosierdzia nie będą mogły objąć w posiadanie ich 
klasztoru, czego chwilowo uczynić nie zdołały, nie mogąc się wykazać potrzebną 
liczbą osób. Ponieważ zaś chorych ze szpitala nie można było wyrzucić na ulicę, 
przeto przeznaczono na ich utrzymanie 166 fl. 8,25 kr. rocznie. Biskup tarnowski 
otrzymał polecenie, aby norbertanów egzaminował i prezentował na beneficja, ale 
nie wiadomo, czy ze trzech najstarszych ojców był który przeniesiony na parafię153. 
Majątek norbertanów obliczony na 49 691 fl. 33 1/8 kr., który przynosił 1651 fl. 
7 5/8 kr. rocznie, zabrany został do funduszu religijnego, a grunta przyłączone zo-
stały do „do dominium sądeckiego, którego główną część tworzył majątek zabrany 
klaryskom154.

Pożar klasztoru w Tyńcu, o którym poprzednio była mowa, pozbawił dachu je-
zuitów, tak że musieli się rozproszyć. Nie dziw, że prowincjał ojciec Jakub Pierling 
zwrócił się niezwłocznie z prośbą do gubernatora o inne umieszczenie. Książę 
Lobkowicz pozwolił mu wyszukać sobie jaki klasztor w Galicji, a sam zamierzał 
umieścić jezuitów w obszernym klasztorze bernardynów w Rzeszowie. Jednakże 
trzeba by było w takim razie płacić czynsz bernardynom, a na takie wspólne miesz-
kanie w jednym klasztorze prowincjał godzić się nie mógł. Zwrócono wreszcie 
uwagę na klasztor po norbertanach w Nowym Sączu, jak się zdaje, sami miesz-
kańcy Sącza zgłosili się do jezuitów. Gubernator zażądał sprawozdania od urzędu 
powiatowego i otrzymał odpowiedź, że wprawdzie część klasztoru zajmuje urząd 
cłowy (k.k. Kameral Gefällen Verwaltung), ale można by go usunąć i jezuitów 
umieścić. Prawda, że klasztor ten stał od lat wielu prawie pustką i był tylko czę-
ściowo zamieszkały, więc potrzebuje reperacji; ale prowincjał jezuitów zapewniał, 
że mieszkańcy Sącza sami ofiarowali się sprawić urządzenie wewnętrzne jezuitom, 
byle ich tylko dostać mogli do swojego miasta. Potrzebował tylko pewnej kwoty 

 153 Ks. Jan Sygański, Historia Nowego Sącza, l. c., t. 3, s. 77, wymienia nazwiska 12 norbertanów, którzy 
przenieśli się na parafie. Tamże wspomina, że w klasztorze po norbertanach osiadło sześć sióstr miłosierdzia 
z jedną nowicjuszką już w roku 1786. Do tej sprawy wrócimy na innym miejscu.

 154 Arch. MWiO, Acta cit., Sign. 372, ex augusto 1787. Bericht des galiz. Gubern., Lemberg, 26 Maerz 
1787, womit das Inventurs-Operatum des aufzuhebenden Praemonstratenser Klosters Neu Sandez übermit-
tellt wird. Nota der Hof-Stiftungsbuchhaltung, Wien, 13 August 1786. Majątek oszacowano na 49 691 fl. 
33 ⅞ kr., ale długów było 1008 fl. 26 ⅛ kr., przeto czysty majątek wynosił 48 683 fl. 7 6/8 kr. Dochody roczne 
obliczono na 1651 fl. 32 kr., ale że na utrzymanie chorych w szpitalu przeznaczono 166 fl. 8⅛ kr., przeto 
zostawało dla funduszu religijnego tylko 1485 fl., 23⅛ kr. Kapitałów płynnych zabrano 11 250 fl., ale zo-
stało jeszcze 12 109 fl. 55 kr., które gubernium miało jak najprędzej ściągnąć do kasy funduszu religijnego. 
Nadworny urząd fiskalny zauważył przy tym, że w klasztorze nie znaleziono żadnej gotówki i żadnych koni, 
podczas gdy w inwentarzu wymieniona jest uprzęż na konie, przeto gubernium powinno te szczegóły zba-
dać. Biblioteka norbertanów podana została tylko sumarycznie na 1647 książek, przeto kazano gubernium 
sporządzić szczegółowy katalog i nadesłać do przejrzenia.
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na zewnętrzne reperacje i koszta przesiedlenia. Gubernator zaliczył mu z funduszu 
religijnego 300 fl. na restaurację budynku i 100 fl. na koszta przesiedlenia – i już 
na jesieni roku 1831 osiedli jezuici w Sączu.

Tymczasem cesarz Franciszek I okazał się sam ze swej strony troskliwym o los 
jezuitów, bo rozporządzeniem gabinetowym 1 października tego roku kazał zapy-
tać gubernium, czy znalazło jakie nowe pomieszczenie dla jezuitów. Arcyksiążę 
Ferdynand Este odpowiedział na to, że studium teologiczne otworzyli już jezuici 
w Sączu, i prosił o zatwierdzenie zaliczki danej prowincjałowi na koszta reperacji, 
motywując tym, że kosztorys inżyniera powiatowego opiewał na dwadzieścia razy 
więcej. Równocześnie wyraził nadzieję, że jezuici obejmą kilka katedr w gimna-
zjum w Sączu, a może i kierownictwo całego gimnazjum, jeśli taka będzie wola 
Najjaśniejszego Pana. W takim razie jednak należałoby odciągnąć od pensji profe-
sorskich dochód z realności po norbertanach, które mają być jezuitom oddane155.

Właśnie w tym czasie traktował rząd o sprzedaż „dominium sądeckiego” i dla-
tego chodziło gubernatorowi o decyzję, czy klasztor po norbertanach będzie także 
sprzedany, czy też wyłączony od reszty posiadłości, i czy w takim razie może być 
oddany jezuitom na stałe posiadanie. Zwracał przy tym uwagę na to, że dla tego, 
kto kupi cały majątek, nie będzie miał wielkiej wartości duży budynek klasztorny 
wraz z kościołem znajdującym się przy klasztorze, o który prowincjał także się do-
prasza. Na odpowiedź na to zapytanie czekał jednak gubernator trzy lata, bo sprawa 
ugrzęzła w Nadwornym Urzędzie Finansowym, tak że dopiero 14 marca 1835 wyszła 
stamtąd odpowiedź. Dowiadujemy się z niej, że tymczasem zostały już sprzedane 
wszystkie działy dominium sądeckiego („Sektionen der Herrschaft Neu-Sandenc”), 
jednakże klasztorne budynki, już od roku 1832 oddane prowizorycznie jezuitom, 
nie zostały sprzedane, przeto mogą im być oddane definitywnie. Ówczesny referent 
spraw duchownych w Kancelarii Nadwornej, następca biskupa Gindla, ks. radca 
Antoni Buchmeijer, który tak okropnie pisał, jakby kura nogą grzebała, opracował 
przedłożenie, prosząc, żeby cesarz raczył tę fundację zatwierdzić, na co cesarz 
Ferdynand własnoręczny podpis położył 26 kwietnia 1835 roku. W ten sposób 
przechodził klasztor z ogrodem na własność funduszu naukowego, a przeto musiał 
fundusz religijny otrzymać odpowiednie wynagrodzenie za to, co wyłożył na rzecz 
jezuitów przez poprzednie trzy lata156.

 155 Arch. MWiO, Fasc. Konwolut 25, Sign. VI 138, juni 1832. Bericht de galiz. Gubern., Lemberg, 8 De-
cember 1831. Z. 65023. Ferdinand. Allerh. Kabinetsdekr., 1 October 1831. Hofkanzlejdekret, 5 October 1831. 
Z. 22738.

 156 Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konvolut 90, Sign. VI 123, April 1835. Copia ad 28360–4000, Febr. 1832. 
Bericht galiz. Gubern., 8 December 1831 (Fasc. 647, Konwolut 25, Sign. VI. 138, Juni 1832 Z. 65023). Vortrag 
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Już w swoim sprawozdaniu z grudnia 1831 wspominał gubernator książę Lobko-
wicz, że trzeba będzie jezuitom oddać także kościół po norbertanach w Sączu, o co 
prowincjał prosił. Jednakże, jak poprzednio była już mowa, kościół ten stał długie 
lata pustką, przeto potrzebował teraz reperacji. Kosztorys nadesłany przez starostę 
obliczony był na 3103 fl. i dlatego zwrócony został z poleceniem, aby inżynier po-
wiatowy obliczył tylko najniezbędniejsze reperacje. Drugi kosztorys był też znacznie 
zniżony, a urząd finansowy we Lwowie zredukował go jeszcze na 2607 fl. 16 3/6 kr. 
c.m. Z polecenia cesarza został ten kosztorys zbadany przez nadworny urząd budow-
niczy i gubernium otrzymało potrzebne pozwolenie na przedsięwzięcie reperacji157.

Wykonanie robót przy odnowieniu kościoła powierzono jezuitom, bo doświad-
czenie już pouczało rząd, że taniej i lepiej budowali niż funkcjonariusze rządowi. 
Wprawdzie przekroczył superior ojciec Samuel Rahoza wyznaczoną mu sumę 
o 706 fl. 37 kr. c.m., jednakże i starostwo sądeckie, i gubernium uznało, że prze-
wyżka ta była całkiem uzasadniona i dlatego została jezuitom zwrócona z funduszu 
religijnego158.

der ver. Hofkanzlei, Wien, 19 Januer 1832. Prot. N. 480. Gindl. Na marginesie: Wien, 17 Hornung 1832. Auf 
Befehl Sr. Mtt. Eh. Ludwig. Nota der Allgem. Hofkammer, Wien, 14 Maerz 1835. Vortrag d. ver. Hofkanzlej, 
Wien, 26 Maerz 1835. Prot. N. 1935. Buchmeyer: „geruhen daher Ew. Majestät diese Widmung allergnädigst 
zu genehmigen”. Na marginesie: „Ich genehmige diesen Antrag”, Wien, 22 April 1835. Ferdinand mpp. 
K.K. ver. Hofkanzlej an die löbl. Studien – Hofkommission, Wien, 28 April 1835. Prot. N. 10531–1458. 
Buchmeyer. Konwolut 91, Sign. VI. 149, Maj 1835. Protokolls Auszug k.k. Studien Hofkommission, Wien, 
9 Maj 1835. K.K. Hofkanzlei. Sitzung 20 Maj 1835. Prot. N. 12583–1737. Dekret an d. k. k. galiz. Guber., 
Wien, 19 Maj 1835.

 157 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 88, Sign. VI. 207. Bericht des galiz. Land Gubern., Lemberg, 
10 Juni 1833. Z. 32915. Eh. Ferdinand. Krieg Stutterheim. Münch. Mierzwiński. Bericht. Kreisamt, Sandec, 
21 Maerz 1832. Verordnung a. d. galiz. Guber., 15 April 1832. Z. 18225. Aüsserung des Hofbaurathes an 
die k. k. Hofkanzlei, Wien, 17 Juli 1832. N. 709–271. Zur Sitzung ver. Hofkanzlej, 1 August 1833. Prot. 
N. 18020–2733. Z. 709–271. Refer. Hofr. v. Buchmayr. Dekret a. d. galiz. Gubern., Wien, 29 August 1833. 
Dringend.

 158 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 100, Sign. VI. 298, November 1840. Bericht des Kreisamtes Sandec, 
29 Febr. 1840. Z. 14788. Bericht des Kreisamtes Sandec, 29 Febr. 1840. Z. 14788. Bericht galiz. Land. 
Gubern., Lemberg, 28 September 1840. In Verhinderung Sr. Excell d. Landes Praesidenten. Stutterheim. 
Mierzwinski. In dorso: Per Caes. Reg. Mttem dem Hofbaurathe zur gutächtlichen Aüsserung, Wien, 
16 October 1840. Dem löbl. Central-Fonds-Departament zur gefälligen Einsicht. Gesehen 27 November 1840. 
Sitzung k. k. Hofkanzlej. Wien, 19 November 1840. Hofr. Probst. Meschutar. Prot. N. 35389–3699. 1840. 
N.1321–500. Dekret a. d. galiz. Gubern., Wien, 19 November 1840. Meschutar. Przekroczenie kosztorysu 
powstało stąd, że sprowadzono z Wiednia dwa boczne ołtarze i dwa obrazy malarzy („geschickten Meister 
Kuppelwieser und Steiala”), którym zamiast preliminowanych 200 fl. musiano zapłacić 350 fl. Nadto spra-
wiono 18 ławek z modrzewia zamiast sosnowego drzewa i sześć konfesjonałów zamiast czterech. Nadto 
sprawiono tabernakulum, sześć lichtarzy rzeźbionych i sześć mosiężnych posrebrzanych, złocony krucyfiks, 
a dzwon ważył 31 funtów więcej niż było preliminowane. 
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Trudniejsza była sprawa w objęciu gimnazjum w Sączu przez jezuitów. Brak 
gimnazjów w Galicji po zniesieniu jezuitów i pijarów był tak wielki, a co za tym 
idzie – brak duchowieństwa tak przerażający, że już w sierpniu 1809 przedstawiał 
gubernator Józef Uermenyi potrzebę założenia gimnazjum dla powiatów: myśle-
nickiego, bocheńskiego i sądeckiego, dlatego że nie było tam ani jednej szkoły 
łacińskiej, tak że rodzice musieli posyłać chłopców do szkół aż na Węgry. W do-
datku na cały powiat sądecki zostały tylko dwa klasztory: cystersów w Szczyrzycu 
i minorytów w Sączu. Dlatego też proponował gubernator założenie gimnazjum 
w Szczyrzycu jako miejscu stosownym, bo odległym od miasta, a przeto niena-
stręczającym młodzieży sposobności do zbytków. Jednakże myśl założenia gimna-
zjum w Szczyrzycu nie podobała się ani staroście, ani ówczesnemu generalnemu 
wikariuszowi w Sączu ks. Bayerowi, a jeszcze mniej Nadwornej Komisji Nauk, 
i przeto upadła159. Myśl jednak i propozycja sama założenia w Szczyrzycu gim-
nazjum kosztowała cystersów bardzo dużo, bo już w roku 1817, kiedy następnego 
roku miało być otworzone gimnazjum w Sączu w klasztorze po pijarach, nałożo-
no na cystersów w Szczyrzycu rocznego podatku 3300 fl. Zniżono go wprawdzie 
w roku 1819 na 1000 fl., lecz i tego płacić nie mogli, tak że dług ich z czasem urósł 
do wielkiej sumy160.

Wspomnieliśmy już poprzednio, że bardzo życzliwy jezuitom galicyjski guber-
nator arcyksiążę Ferdynand Este wyrażał już w roku 1831 w swoim sprawozdaniu 
nadzieję, że jezuici obejmą kilka katedr w gimnazjum w Sączu, jeśli nie cały jego 
kierunek. Ale inaczej zapatrywali się na to inni członkowie galicyjskiego guber-
nium i również Nadworna Komisja Nauk. Na zapytanie tejże komisji z 14 czerwca 
następnego roku, czy można jezuitom oddać gimnazjum w Sączu, wysłał zastępca 
arcyksięcia, hofrat dworu Münnich, sprawozdanie, w którym przedstawił rozmaite 
trudności, stojące na przeszkodzie. Przede wszystkim zwracał uwagę na to, że nale-
żałoby w Sączu dużo budować, gdyby się chciało jezuitom oddać gimnazjum, a przez 
to poniósłby fundusz naukowy tyle wydatków, że nic by się nie oszczędziło przez 
oddanie jezuitom tegoż gimnazjum. Jako drugą, ważniejszą przyczynę podawał to, 
że jezuici nie mają dostatecznych sił naukowych; to prawda, że prowincjał przed-
stawił osoby zdolne do objęcia nauczycielskiego urzędu przy gimnazjum sądeckim, 
ale zapomniał widocznie o tym, że jezuici zobowiązani są pierwej założyć konwikt 

 159 Arch. MWiO, 102, Generalia F. Stift Szczyrzyc, Konwolut 99. Bericht galiz. Guber., 23 August 1805. 
Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 7 Februar 1806. Konwolut 100, Sign. 3, ex Augusto 1809.

 160 Arch. MWiO, Acta cit., Generalia G, Konwolut 102, Sign. 148, ex Januario 1822. Bericht galiz. Guber., 
23 November 1821. N. 54540.
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we Lwowie, więc „indywidua”, przedstawione tutaj przez prowincjała, muszą być 
dla konwiktu zachowane.

Tak więc konwikt lwowski stanowił w tej chwili haczyk, o który rzecz się prze-
wlekła. Komisja Nadworna Naukowa nie spieszyła się też z tą sprawą i upłynęły 
dwa lata, nim przedłożyła cesarzowi opinię swoją (1834). Zwłokę uniewinniała tym, 
że musiała wpierw zasięgnąć różnych wyjaśnień ze Lwowa. Jako rezultat tych do-
chodzeń przedstawiła cesarzowi opinię, że nie można jezuitom oddać gimnazjum 
w Sączu, dlatego że zbywa im widocznie na siłach nauczycielskich, skoro mając już 
od tak dawna pozwolenie cesarskie na założenie konwiktu we Lwowie, jednak do-
tąd go nie założyli. W tym też duchu wydane zostało rozporządzenie do gubernium 
lwowskiego i sprawa poszła w odwłokę161. Dopiero też po czterech latach (1838) objęli 
jezuici sześcioklasowe gimnazjum sądeckie, które się wówczas mieściło w klaszto-
rze popijarskim, lecz w aktach naszych nie masz śladu, w jaki sposób się to stało.

Gimnazjum w Sączu obejmowali jezuici na innych warunkach niż te, które ich 
zobowiązywały początkowo w Tarnopolu. Tam był od samego otworzenia gim-
nazjum (1821) dyrektorem naczelnik powiatu, jak to zresztą wszędzie w Austrii 
się działo162. Dopiero w roku 1836 objęli jezuici sami urząd dyrektorów i dlatego 
w Sączu był dyrektorem każdorazowo rektor tamtejszego kolegium163. Zmiana 
powinna była nastąpić już dziewięć lat wcześniej, to jest wskutek dekretu cesarza 
Franciszka I z dnia 18 istopada 1827 roku, w którym wyraźnie powiedziano: „Chcę 
pozwolić, aby nauczanie wykonywali wedle przepisów swojego instytutu i żeby ich 
kierunek był powierzony przełożonym zakonu”. Mimo to jeszcze w roku 1829 był 
rektor kolegium w Tarnopolu tylko wicedyrektorem gimnazjum164. Widzieliśmy też, 
że w roku 1826 był język wykładowy niemiecki na filozofii w Tarnopolu i dlatego 
robiono trudności z przyjęciem ojca Jana Zranickiego, ponieważ po niemiecku nie 
umiał. Ale już wówczas wspomniano o tym, że łacina ma być zaprowadzona jako 

 161 Arch. MWiO, Acta cit., Fasc. 651, Konwolut 82, Sign. VI. 327, November 1834. Bericht galiz. 
Guber., Lemberg, 2 October 1832. In Abwesenheit. Sr. Excellenz Guber. Praesid. Münnich. Verordnung 
der k. k. Studien Hof-Kommission, Wien, 14 Juni 1832. Z. 2063–549. Vortrag. Der k. k. Studien Hof-
Kommission an d. galiz. Gubern., Wien, 5 Juli 1834. Z. 4060–1064.

 162 Zob. Catalogus Sociorum et Officiorum Provinciae Galicianae, l. c., s. 96, nota 1. Po miastach gu-
bernialnych bywali dyrektorami gimnazjów radcy gubernialni, zob. Jos. Freiherr v. Helfert, Erleibnisse 
und Errinnerungen, „Die Kultur, Zeitschrift f. Wissenschaft, Litter., und Kunst” Jahrg. III (1902) Heft 5, 
s. 343: „Der Gubernialrath (w Innsbrucku) war zugleich Gymnasialdirektor, wie es das damalige System 
mit sich brachte”.

 163 Ks. J. Sygański TJ, Historia Nowego Sącza, l. c. III 79, nota 1. 

 164 Zob. Catalogi, l. c., s. 164.
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język wykładowy. To też nastąpiło na mocy owego dekretu listopadowego cesarza 
Franciszka.

Po śmierci tegoż cesarza (rok 1835) zwrócił się generał zakonu do cesarza Ferdy-
nanda z prośbą, w której powołując się na przywilej ojca z dnia 18 listopada 1827, 
pozwalający jezuitom na zachowanie swej reguły, prosił o kilka dalszych ulg w myśl 
tejże reguły, mianowicie przy systemie naukowym (Studieneinrichtung). Treść tej 
prośby poznamy dostatecznie z odpowiedzi. Ferdynand kazał tę prośbę zbadać osob-
nej komisji, której protokół przedłożono cesarzowi 15 grudnia 1835 roku. Po trzech 
miesiącach wydał cesarz rozporządzenie 19 marca 1836 roku, które zawierało kilka 
bardzo ważnych ustępstw165. Żadnych ustępstw nie dopuszczał cesarz pod wzglę-
dem przepisów paszportowych i dlatego zastrzegał sobie (w myśl rozporządzenia 
z 13 września 1824 roku) pozwolenie na przyjęcie każdego zagranicznego jezuity 
do prowincji galicyjskiej. Przy tym jednak czynił niesłychane ustępstwo, bo pozwa-
lał na to, żeby generał Towarzystwa dysponował członkami prowincji galicyjskiej 
i przenosił ich do innych prowincji, żądał tylko przy tym przestrzegania przepisów 
paszportowych. Dał też zupełną wolność prowincjałowi w przyjmowaniu nowi-
cjuszów, żądał tylko, aby zawiadamiał gubernium przez ordynariat, jeśliby przyjął 
nowicjusza zagranicznego. W razie, jeśliby gubernium miało zakaz przyjęcia zagra-
nicznego nowicjusza ze względów państwowych, wtedy wolno było prowincjałowi 
rekurować do wyższych instancji.

Ważniejsze było ustępstwo, przez które Ferdynand zwalniał jezuickich kandyda-
tów do święceń kapłańskich spod nadzoru władz rządowych. Jedynie ordynariusz 
miał prawo decydować o ich godności do święceń, ale winien był żądać świadectwa, 
że ukończyli należycie studia gimnazjalne. Również ważne było ustępstwo (4). Dotąd 
musieli jezuiccy kandydaci do stanu nauczycielskiego składać egzamin konkursowy 
przed rządowymi władzami. Od tego egzaminu zwalniał ich cesarz, a żądał tylko, 
żeby prowincjał donosił gubernatorowi o każdej nominacji lub zmianie profesora 
w gimnazjum lub konwikcie. Równie ważne było ustępstwo (5), przez które pozosta-
wiał cesarz wybór książek szkolnych prowincjałowi, żądał tylko, żeby egzemplarz 
każdej książki szkolnej przesyłał przez gubernium do Nadwornej Komisji Naukowej. 
Ale tejże Komisji nakładał obowiązek, żeby niezwłocznie i bez dalszych docho-
dzeń („ohne weitere Einvernehmung”) brała każdą przysłaną książkę pod rozwagę, 

 165 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 86, Sign. VI 120, April. 1836. Prot. N. 11345–1393. N. 1974–129. 
Refer. Hofr. Meschutar. Praesidial Vortrag 15 Decemb. 1835. Z. 8217–533. Allh. Entschliessung, Wien, 
19 Maerz 1836. Ferdinand mpp. Protocolls-Auszug der k.k. Studien Hofkommission, Wien, 16 April 1836. 
N. 1974–129. 
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a osądzała ją jedynie z tego stanowiska („Gesichtspunkt”), czy nie zawiera czego 
niedopuszczalnego dla celu nauki, dla której jest przeznaczona. Jeśli nic takiego 
nie znajdzie, powinna Komisja natychmiast dać pozwolenie na używanie książki, 
w przeciwnym razie cesarz sam zastrzegł sobie decyzję.

Studia domowe jezuickie wyjmował cesarz spod nadzoru władz rządowych, 
mianowicie Nadwornej Komisji Nauk, jedynie co do szkół zewnętrznych (aüssere 
Schulen), czyli gimnazjów winni byli jezuici przesyłać sprawozdania władzom, 
żeby były o ich stanie poinformowane. Rzeczą gubernatora było przepisać (vorzu-
zeichnen), w jaki sposób sprawozdania te miały być redagowane. Również (7) winni 
się jezuici trzymać prawnych przepisów pod względem przyjmowania i wydalania 
uczniów w szkołach publicznych. Tak samo (8) zakaz kar cielesnych w szkołach 
publicznych winien obowiązywać jezuitów. Najdalej może szło ustępstwo pozwa-
lające nie tylko na to (9), żeby jezuici trzymali się swojej ratio studiorum w nauce 
domowej teologii, ale – co więcej (10) – rozciągał cesarz to prawo także na naukę 
w studium filozoficznym i gimnazjalnym. Kładł tylko za warunek, żeby zakres 
i porządek nauk w jezuickich zakładach szedł w parze z przepisami rządowymi, 
tak żeby uczniowie kończący szkoły jezuickie posiadali te same wiadomości co 
uczniowie szkół publicznych i żeby uczeń mógł przechodzić z zakładu jezuickiego 
do państwowego bez żadnej straty.

W szkołach jezuickich były dwie różnice pod względem nauki. Mianowicie jezuici 
nie uczyli łaciny jako osobnego przedmiotu, a tak samo religia w ich szkołach nie 
była objęta planem naukowym. Stosując się do przepisów rządowych, zaprowadzili 
w tarnopolskim gimnazjum naukę religii jako przedmiot, ale nie wyznaczali do niego 
osobnego katechety, jaki był zwykle przy gimnazjach, tylko uczył religii nauczyciel 
każdej klasy, tak samo jak innych przedmiotów. Cesarz pozwalał i na to, mianowicie 
dlatego że wykład w studium filozoficznym odbywał się po łacinie, a więc osob-
na nauka filologii łacińskiej była niepotrzebna i że nauczycielem klasy każdej był 
także jezuita, a więc mógł uczyć religii. Tylko co do nauki religii zastrzegał cesarz 
biskupom diecezjalnym dozór, jaki im się z prawa kościelnego należy166.

Przy egzaminach rocznych miał nadal być obecny komisarz rządowy egzamina-
cyjny, jak to przepisane było rozporządzeniem z 24 kwietnia roku 1828. Pozwolono 
jezuitom wydawać świadectwa szkolne tylko raz na rok, po skończonych egzami-
nach, jednakże zobowiązani byli wydać świadectwo półroczne uczniowi, który 
opuszczał ich zakład i przechodził do innego po pierwszym półroczu, przy czym 

 166 Na trzecim roku tzw. filozofii uczono tzw. Religionswissenschaft wedle ówczesnego systemu austriac-
kiego, por. Catalogi, l. c., s. 65, nota I.
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winni byli wypisać w świadectwie „klasyfikację” wedle przepisów rządowych. 
Wreszcie, pozwalał cesarz, żeby przystępowanie do sakramentów świętych odby-
wało się w szkołach jezuickich wedle ratio studiorum, jedynie co do zwiedzania 
widowisk (Schauspiele) winna ratio studiorum ulec ograniczeniom przepisanym 
w ogóle dla szkół publicznych. Ponieważ w Tarnopolu teatru nie było, więc dotyczył 
ten ustęp zapewne zwyczaju, jaki panował zawsze w szkołach jezuickich, że stu-
denci sami dawali przedstawienia167. Wreszcie, zapowiadał cesarz, że w sprawie 
kongregacji mariańskich nastąpi osobno jego decyzja, jakoż rzeczywiście zapadła 
już 18 czerwca tego roku i to po myśli jezuitów, chociaż po bardzo długiej zwłoce.

Prowincjał jezuitów ojciec Alojzy Loeffler wniósł był jeszcze w roku 1830 prośbę 
do cesarza Franciszka I o pozwolenie na założenie sodalicji pomiędzy młodzieżą 
w gimnazjum tarnopolskim. Sześć lat czekali więc ojcowie jezuici na odpowiedź. 
Komisja Nadworna Naukowa, której prośba została przekazana z gabinetu cesar-
skiego, przesłała ją do Lwowa. W gubernium lwowskim była większość radców 
przeciwna tej prośbie, uważała bowiem, że wszelkie stowarzyszenia pomiędzy 
młodzieżą szkolną „wobec panującego wówczas ducha czasu, wobec wrażliwości 
wielkiej części młodzieży galicyjskiej dla politycznych celów i przez wzgląd na moż-
liwe nadużycia – za niebezpieczne”. Sodalicję zaś uznawali za zbyteczną, dlatego 
że istniejące przepisy uważali za wystarczające dla zachowania dobrych obyczajów 
i pobożności pomiędzy młodzieżą. Natomiast ówczesny gubernator galicyjski arcy-
książę Ferdynand wraz z mniejszością radców gubernialnych był za prośbą prowin-
cjała i uważał sodalicję za bardzo pożyteczną, zastrzegał tylko, żeby nie pozwolić 
młodzieży na spełnienie jednego z przepisów sodalicji, to jest odwiedzania chorych 
i ubogich, oraz żądał tego, żeby uczniowie byli członkami sodalicji tylko na czas 
trwania nauk, to jest żeby opuszczając Tarnopol, przestawali do sodalicji należeć.

Otrzymawszy sprawozdanie gubernialne, zażądała jeszcze Nadworna Komisja 
Naukowa opinii Kancelarii Nadwornej. Referentem był tutaj ks. proboszcz Buch-
maijer i ten zdał także opinię odmowną (20 sierpnia 1833 roku)168. Wprawdzie 
w Kancelarii Nadwornej podzieliły się głosy, tak samo jak w gubernium lwowskim; 
jednakże większość, na czele której stał baron Pillersdorf, zadecydowała razem 
z referentem odrzucenie prośby. Uznawano wprawdzie, że arcyksiążę Ferdynand 
miał rację, nie podzielając obaw radców gubernialnych, którzy stosunki polityczne 

 167 W. Chotkowski, Szkoły jezuickie w Poznaniu, Kraków 1893, s. 17nn. J. Wielewicki, Historici diarii 
domus professae Societatis Jesu Cracoviensis, Fasciculus 4, ed. Cracoviae 1899, s. 4–5.

 168 Arch. MWiO, 102, Fasc. 651, Konwolut 76, Sign. VI. 204, August 1833. k. k. ver Hofkanzlei Sitzung, 
22 August 1833. Refer. Probst. Buchmeijr. Prot. Nr 20187–3056 ad 830. Nr 4430–1181. Conclusum per majora 
vota.



Powrót i powtórne zniesienie jezuitów w Galicji 1820–1848. Na podsawie archiwaliów rządowych  177  

w Galicji zbyt czarno malowali i z nich wywodzili obawy, jakoby nawet sodalicja 
mogła być niebezpieczna, choćby nawet była pod nadzorem, mimo to uznawała kan-
celaria, że sodalicja jest niepotrzebna, bo i tak rząd dostatecznie radzi o normalnym 
i religijnym wychowaniu młodzieży przy zakładaniu instytucji naukowych. Przy 
tym wskazywano na to, iż z ustaw sodalicji, które prowincjał przedłożył, wynika, 
iż łatwo mógłby taki związek prowadzić do przesady (Ueberspannung). Zresztą 
uznano, że sodalicja nie jest tak ściśle złączona z regułą Towarzystwa Jezusowego, 
iżby ją uważać należało jako wynikającą z jego istnienia („dass sie als Folge ihrer 
Existenz angesehen werden sollte”).

Do tej opinii ks. Buchmeyera dodał jeszcze kanclerz baron Pillersdorf własnoręcz-
ny dopisek, że gdyby się pozwoliło zakonowi jezuitów założyć takie stowarzysze-
nie w Tarnopolu, to trudno by było ich zakazać przy innych zakładach naukowych 
i trzeba by odstąpić od systemu, dotąd zawsze przestrzeganego przez rząd austriacki, 
który nie pozwala na żadne prywatne związki, chyba że mają na celu dobroczyn-
ność lub przemysłowe przedsięwzięcia. Przy tym należałoby dobrze rozważyć: czy 
obecna właśnie chwila byłaby stosowna do odstąpienia od zasady, która dotąd oka-
zała się zbawienna i ustrzegła młodzież od niebezpieczeństwa, bo „właśnie Galicja 
nie jest wolna od zburzenia umysłów, a szczególnie młodzież najłatwiej przejmuje 
się takimi zasadami, które następnie w wieku dojrzałym, mogą prowadzić na nie-
bezpieczną drogę”169.

Tymczasem umarł cesarz Franciszek I i minęły trzy lata, aż wreszcie komisja 
naukowa przedłożyła cesarzowi Ferdynandowi wniosek o zatwierdzenie sodalicji 
w Tarnopolu, jednakże z dwoma zastrzeżeniami, to jest: żeby studenci do niej na-
leżący nie byli zobowiązani do odwiedzania chorych i więźniów oraz żeby przyna-
leżność do sodalicji kończyła się z opuszczeniem gimnazjum w Tarnopolu. Cesarz 
podpisał wniosek, dodawszy od siebie upomnienie, że władzom odnośnym trzeba 
nałożyć odpowiedzialność za dokładne kontrolowanie tej sodalicji170.

W dwa lata później (1838) wniósł prowincjał ojciec Markijanowicz prośbę o po-
zwolenie na założenie sodalicji w gimnazjum w Nowym Sączu, a komisja naukowa 

 169 Act. cit.: „Ob der Zeitpunkt richtig gewählt ist, der nicht frei von Aufregung ist und im Lande, in we-
lchen die Zeitreignisse so manche Anlasse dazu darbieten. Gefahren der Ueberspannung, Absonderung, 
des Partheygeistes, die sich him zarten Alter eingesogen, so leicht in das Mannesalter übertragen und sich 
derselben Mittel bedienen – auf gefährliche Bahn führen können”.

 170 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 87, Sign. VI 196, Juli 1836. Protokolls-Auszug der k. k. Studien-
Hofkommission, Wien, 28 Februar 1836, Nr 3979–1137. Na marginesie: Schönbrunn, 18 Juni 1836. Ferdinand 
mpp. K. k. ver. Hoflanzlei. Sitzung, 7 Juli 1836. Prot. Nr 17949–2107. Verordnung a. d. galiz. Gubern., 
26 Juni 1836. Z. 3979–1137.
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zażądała znowu opinii Kancelarii Nadwornej. Referentem był teraz ksiądz proboszcz 
Meschutar, a z jego referatu dowiadujemy się, że gubernium lwowskie nadesłało 
opinię arcybiskupa lwowskiego, biskupa tarnowskiego oraz starostów tarnopolskie-
go i sądeckiego. Arcybiskup Pisztek i starosta tarnopolski zapewniali, że sodalicja 
założona w Tarnopolu (1836) wpływa jak najkorzystniej na obyczaje i pobożność 
młodzieży; biskup Korczyński uważał sodalicję w Sączu za bardzo pożądaną, a sta-
rosta sądecki nie miał też żadnych wątpliwości. Przeto ks. Meschutar wyraził opinię 
przychylną, a komisja naukowa wygotowała wniosek, który cesarz Ferdynand pod-
pisał 6 sierpnia 1839. Doniesiono o tym do Nadwornego Urzędu Policji i Cenzury, 
żeby poleciła władzom policyjnym w Galicji ścisłe dozorowanie sodalicji pomiędzy 
gimnazjalistami171.

Przywilej dany jezuitom przez cesarza Ferdynanda 19 marca 1836 był wielkim 
ustępstwem i tworzył wyłom w ówczesnym ustawodawstwie kościelno-politycznym. 
Już to samo, że generał jezuitów mógł się zwrócić wprost do cesarza, było całko-
witą nowością, chociaż wynikającą pośrednio z przywileju danego jezuitom przez 
Franciszka I z 18 listopada 1827. Żaden inny generał zakonny nie byłby mógł liczyć 
na uwzględnienie swej prośby, gdyby się był odważył wnieść bezpośrednio podanie 
do tronu. Żaden też zakon w Galicji nie miał własnego studium teologii, jakie przy-
znane zostało jezuitom rozporządzeniem Franciszka I z dnia 24 sierpnia 1827 roku. 
Zresztą, już trzy lata przedtem otworzyli teologiczne studium w Starej Wsi172, na-
stępnie mieli je w Tyńcu, a później w Nowym Sączu. Tymczasem wszystkie inne 
zakony musiały posyłać swoich kleryków do Lwowa, gdzie istniało osobne studium 
domesticum (Hausstudium) dla zakonników – oczywiście pod nadzorem rządowym.

Ten wyjątkowy przywilej, jaki mieli jezuici, powinien był oddziałać na inne za-
kony, bo przecie wychowanie młodzieży zakonnej w duchu reguły każdego zakonu 
powinno było leżeć na sercu prowincjałom. Przez lat kilkanaście nic jednak o tym 
nie słychać i pierwszy dopiero gwardian reformatów z Rawy wniósł podanie do gu-
bernium lwowskiego o pozwolenie, żeby jego klerycy, którzy pokończyli filozofię 
u jezuitów w Tarnopolu, mogli odbyć kurs teologii u jezuitów w Nowym Sączu. 

 171 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 98, Sign. VI. 103, April 1839. Bericht d. galiz. Guber., Lemberg, 
14 Maerz 1839. Prot. Auszug k. k. Studien Hofkommission, 13 April 1839, Nr 2307–682. Götzendorf. 
Zur Sitzung k. k. Hofkanzlei, 25 April 1839. Refer. Meschutar. Vortrag der k.k. Studien-Hofkommission, 
21 Maj 1839. Nr 3088. Na margnesie: „Ich genehmige diesen Antrag”, Schönbrunn, 6 August, Ferdinand mpp. 
Protokolls Auszug d. k. k. Studien-Hofkommission, 11 August 1839. Nr 5333–1624 k. k. ver. Hofkanzlei. 
Sitzung, 22 August 1839. Prot. Nr 26547–2871. Ref. Meschutar. Note an die k. k. Polizei und Censurs Hofstelle, 
22 August 1839.

 172 Catalogi, l. c., s. 85 (1824). Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 57, Sign. ad 113, ex novembri 1827.
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Uzasadniał swoją prośbę tym, że reformaci nie mają swojego klasztoru we Lwowie, 
przeto klerycy przez czas nauki teologicznej nie mogą przywyknąć do reguły swo-
jego zakonu. Gubernium nie uznało tej racji i odrzuciło prośbę gwardiana, lecz 
niezrażony tą odmową udał się do arcyksięcia Ferdynanda i otrzymał tymczasowe 
pozwolenie na to, żeby klerycy reformaccy mogli się w Sączu kształcić w teologii.

Tym przykładem zachęceni zaczęli się zgłaszać do jezuitów w Sączu inni prze-
łożeni zakonów o umieszczenie swoich kleryków w kolegium sądeckim, jednakże 
jezuici musieli im dla braku miejsca dać odmowną odpowiedź. Nie wiedząc jesz-
cze o tej odmowie, udał się prowincjał reformatów z prośbą do cesarza, żeby mu 
wolno było wszystkich kleryków reformackich umieścić na teologii w Sączu, a ta 
jego prośba, opatrzona „najwyższą sygnaturą”, przesłana została do opinii guber-
nialnej przez Nadworną Komisję Naukową (11 sierpnia 1844). Gubernium zażądało 
opinii konsystorza arcybiskupiego we Lwowie i na jej podstawie dało odmowną 
odpowiedź. Z motywów w niej przytoczonych najciekawszy jest ten, że jezuici 
mają przywilej, na mocy którego rządowe władze nie mają żadnej ingerencji przy 
kandydatach do święceń kapłańskich i biskup sam, na mocy swojego urzędu, orze-
ka o ich godności, przeto zachodziłaby wątpliwość, jakie stanowisko miałby rząd 
zająć wobec kleryków reformackich, wykształconych u jezuitów, przy święceniach, 
ponieważby nie miał żadnej pewności, czy są zdolni, zwłaszcza że jezuici nie wy-
stawiają żadnych świadectw swoim kandydatom. Nie mniej ciekawy jest argument 
drugi, że jezuici uczą teologii dogmatycznej przez całe dwa lata, lecz nie uczą wcale 
metodyki i katechetyki, a co ważniejsza, uczą prawa kanonicznego, nie uwzględnia-
jąc ustawodawstwa austriackiego in publico ecclesiasticis. Zresztą prawo i historia 
kościelna nie są obowiązkowymi przedmiotami u jezuitów, a właśnie te przedmioty 
są niezbędne dla kleryków reformackich, którzy w przyszłości będą mogli pomagać 
w pracy parafialnej.

Pomijając inne motywy odmowy, dodamy tylko na zakończenie tej sprawy, do któ-
rej na innym miejscu jeszcze wrócimy, że prowincjał reformatów zyskał więcej, niż 
początkowo zamierzył, bo pozwolono mu założyć osobne studium teologiczne dla 
swojego zakonu173. Był też to pierwszy zakon, który zaczął się dźwigać z upadku, 
tak że liczba jego kleryków co rok wzrastała i nie zbywało mu na osobach zdatnych 

 173 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 109, Sign. VI. 146, August 1845. Bericht d. galiz. Guber. an die Hochl. 
k. k. Studien Hofkommission, Lemberg, 2 Maj 1845, Nr 25738. Krieg. Protokolls-Auszug d. k. k. Studien 
Hofkommission, Wien, 21 Juni 1845, Nr 4214 Vortrag d. ver. Hofkanzlej. Wien, 17 Juli 1845. N. 3854. 
Refer. Meschutar. Margines: „Der Inhalt des Vortrages dient zur Wissenschft”, Schönbrun, 15 August 1845. 
Auf allerh. Befhl Sr. Mtt. Eh. Ludwig. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 19 August 1845. Meschutar. Prot. 
N. 2869–3187.
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do nauczania. Prawdopodobnie byli pierwszymi profesorami ci, którzy otrzymali 
wykształcenie teologiczne w Sączu.

Gimnazjum w Nowym Sączu pozostawało pod kierunkiem jezuitów aż do roku 
1848, a więc od chwili objęcia tego zakładu (1838) przez dziesięć lat, jednakże 
liczba uczniów jego nie przechodziła nigdy 250, podczas gdy w Tarnopolu roz-
wijało się gimnazjum świetnie, tak że w roku 1837 liczono tam uczniów 479, zaś 
na samej filozofii było ich 144, a rozgłos tego zakładu był tak wielki, że nawet 
z Austrii młodzież posyłano do niego; w Nowym Sączu natomiast nie mogło się 
gimnazjum rozwinąć, dlatego że jezuici rzeczywiście nie posiadali dostatecznych 
sił nauczycielskich i obsadzali w Sączu katedry młodymi, niedoświadczonymi ma-
gistrami, którzy nawet dobrze językiem polskim nie władali, bo byli przeważnie 
Ślązacy i Niemcy174. Pochodziło to stąd, że przyrost Polaków do Towarzystwa był 
zrazu bardzo mały, tak że przez pierwsze dwadzieścia lat (1820–1832) nikt prawie 
z Polaków do jezuitów nie wstąpił, a w dodatku musieli jezuici rozdrobnić swoje siły, 
dając nauczycieli do konwiktów we Lwowie, Innsbrucku i Linzu, które w krótkim 
przeciągu czasu (1836–1842) powstały. Dopiero w roku 1846 podzielono Prowincję 
Galicyjską na dwie odrębne Prowincje, to jest Galicyjską i Austriacką, lecz wtedy 
gdy w najlepsze zaczęła się Prowincja Galicyjska rozwijać, spotkał ją cios niespo-
dziewany (1848).

XI. Rezydencja jezuitów w Łańcucie

W roku 1820 nawiedził pożar miasteczko Łańcut, przy czym spalił się tamtejszy ko-
ściół i klasztor dominikanów. Prawdopodobnie zniszczone tylko zostały dachy, skoro 
oba budynki jeszcze po pożarze przedstawiały wartość jak na owe czasy wysoką 
7902 fl. c.m., bo za tę cenę sprzedane też zostały skarbowi wojskowemu na urzą-
dzenie szpitala wojskowego. Sprzedaży tej dokonał fundusz religijny (20 paździer-
nika 1824) jako właściciel tejże realności, dlatego że klasztor został zaraz po ogniu 
zniesiony najwyższym rozkazem cesarza Franciszka 24 listopada 1820 roku175.

Zniesienie tego klasztoru proponował gubernator hrabia Taaffe już rok przedtem 
(1819), lecz wtedy uratował go jeszcze biskup przemyski Gołaszewski, powołując 
się na to, że jest potrzebny do pomocy w duszpasterstwie bardzo licznej parafii 

 174 S. Załęski, Historia zniesienia jezuitów (II), l.c., s. 481–483.

 175 Hof. Kanzlej Dekret, 24 November 1820. Z. 34. 536. Hof. Kanzlej Dekret, 20 October 1824. Z. 32. 243. 
Arch. MWiO, Acta cit., Fasc 651, Konwolut 93, Sign. VI. 254, August 1835. 
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w Łańcucie. Nieszczęsny pożar nastręczył więc pożądanej nowej okazji, bo hrabia 
Taaffe ponowił zaraz wniosek o zniesienie, popierając go tym, że majątek domini-
kanów nie starczy na odbudowanie spalonego kościoła i klasztoru. Jeśli się jednak 
zważy, że na urządzenie szpitala i potrzebne restauracje budynków wystarczyło 
7094 fl. W.W., i że dochód roczny klasztoru wynosił 1304 fl. 77 kr., bo dominikanie 
w Łańcucie posiadali dwa przysiółki: Krzemienicę i Dębinę, to racja podana przez 
pana gubernatora nie była koniecznie słuszna176.

Gorsze było to, że parafia licząca 6650 dusz została po zniesieniu dominikanów 
na opiece jedynego kapłana, i to podeszłego w latach proboszcza, ks. Gajewskiego. 
Dlatego też hrabia Alfred Potocki na własną rękę zaprosił do Łańcuta dwóch jezu-
itów (1820) i sam ich utrzymywał, żeby parafianie nawiedzeni klęską ogniową nie 
pozostawali całkiem bez duchownej pociechy. Kiedy zaś (1823) umarł proboszcz 
w Łańcucie, a nikt z duchowieństwa o prezentę się nie ubiegał, dlatego że było tam 
pracy nad siły jednego kapłana, a dochodów bardzo mało, wtedy hrabia Alfred 
Potocki wniósł (30 czerwca 1824 roku) prośbę do cesarza Franciszka I, żeby po-
zwolił jezuitom założyć „małe kolegium” w tym celu, żeby się mogli zajmować 
duszpasterstwem i nauczaniem w szkole. Jako „stałą liczbę” w tym kolegium pro-
ponował hrabia Potocki czterech ojców. Sądził też, że dochody probostwa powinny 
by wystarczyć na utrzymanie tylu osób, wszelako oświadczył gotowość dawania 
jezuitom tego deputatu w naturze, który od dominium łańcuckiego pobierał klasztor 
dominikanów, obecnie zniesiony. Wskutek tej prośby wydał Franciszek I odręczne 
pismo (20 lipca 1824 roku), w którym polecił zbadać dochody probostwa w Łańcucie 
i kwestię dotacji proponowanego „małego kolegium” jezuitów177.

Posłuszny wezwaniu gubernator galicyjski hrabia Taaffe polecił dochodzenie 
starostwu w Rzeszowie, a konsystorz w Przemyślu wezwał, żeby się w tej spra-
wie porozumiał z prowincjałem jezuitów. Jednakże prowincjał ówczesny, ojciec 
Świętochowski, dał odmowną odpowiedź, a to dlatego że do przyjęcia fundacji po-
trzebuje pozwolenia generała, a do inkorporowania probostwa świeckiego (zmiany 
na zakonne) potrzebuje dyspensy papieskiej. Ponieważ zaś właśnie 21 września 
otrzymał dekret cesarski (z 13 września 1824, L. 28710) zabraniający mu korespon-
dowania z generałem, przeto w ten interes wdawać się nie może.

 176 Arch. MWiO, Acta cit., Fasc. 650 (Dominikaner), Konwolut 45, Sign. 45, ex novembri 1820 G. S. Bericht 
des galiz. Land Guber., Lemberg, 17 October 1820. Taaffe, Kurz, Zeisl.

 177 Arch. MWiO, Acta cit., Fasc. 651, Konwolut 93, Sign. VI 254, August 1835. Kabinet schreiben. Lieber 
Graf Saurau, Baden, 20 Juli 1824. Franz mpp. ad 23124–3100. Konwolut ten waży dwa funty.
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Taką wiadomość wysłał hrabia Taaffe do Wiednia (10 maja 1825) i otrzymał roz-
porządzenie, że cała sprawa jest „systowana”178. Tymczasem w parafii pracowało 
trzech ojców, ale zawsze jeszcze bez urzędowego zatwierdzenia. Dlatego po trzech 
latach wyszedł dekret nadworny nakazujący, żeby proboszcz z Kosiny administrował 
parafią w Łańcucie excurrendo, póki administracja nie zostanie ostatecznie uregu-
lowana179. Niespieszno jednak było z tą sprawą, bo znowu minęły dwa lata i dopie-
ro 28 grudnia 1830 zwrócił się hrabia Potocki z prośbą do cesarza, żeby pozwolił 
jezuitom założyć stałą rezydencję w Łańcucie. Franciszek I był przekonany, że ta 
sprawa już dawno skończona, przeto przesyłając (1 stycznia 1831) prośbę hrabiego 
kanclerzowi hrabiemu Mitrowsky’emu, żądał wyjaśnienia, dlaczego od sześciu lat nie 
spełniono jego polecenia180. Mimo to upłynęły jeszcze dwa lata na różnych badaniach 
i dochodzeniach, a tymczasem hrabia Potocki, dowiedziawszy się o tym, że sprawa 
jest w toku, wysłał trzecią prośbę do cesarza, a wskutek tego poszło trzecie pismo 
odręczne cesarskie do Kancelarii Nadwornej (11 marca 1833 roku), aż wreszcie na-
desłało gubernium ze Lwowa dwa obszerne sprawozdania (1833). Referent Kancelarii 
Nadwornej ks. Antoni Buchmayer pracował jednak cały rok, nim wygotował przedło-
żenie dla cesarza, a wreszcie w sierpniu 1835 zapadła ostateczna decyzja. Była to rze-
czywiście niełatwa sprawa, bo chodziło o trzy rzeczy: dotację dla jezuitów, reklama-
cje dominikanów i objęcie probostwa przez jezuitów w stały i samodzielny zarząd.

Kwestia dotacji jezuitów w Łańcucie nastręczała trudności, dlatego że dochody 
probostwa nie starczyły na utrzymanie czterech ojców, a hrabia Potocki nie chciał 
brać na siebie nowego ciężaru, tym bardziej że cesarz pozwolił już (wskutek przed-
stawienia Nadwornej Kancelarii z dnia 16 czerwca 1824 roku), żeby fundusz religijny 
opłacał kongruę dla proboszcza i dwóch wikariuszów w Łańcucie. Jednakże hrabia 
oświadczył w swojej prośbie z dnia 28 grudnia 1830 roku gotowość, że własnym 
kosztem przebuduje plebanię na wygodne pomieszczenie dla czterech ojców jezu-
itów, i rzeczywiście, obietnicy tej dokonał. Wszelako nie chciał ze swej strony nic 
dołożyć do dotacji, powołując się na to, że rząd zabrał dochody klasztoru łańcuc-
kiego dominikanów, przeto powinien je obrócić na dotację jezuitów, tym bardziej 
że zniesiony klasztor dominikanów miał w pierwotnej swojej fundacji zobowiązanie 
do pomagania w pracy parafialnej.

 178 Konwolut cit., Bericht Kreisamt, Rzeszów, 21 November 1824. Bericht Konsistor, Przemyśl, 2 Feb-
ruar 1825. Bericht des galiz. Land. Gubern., Lemberg, 10 Mai 1825. Taaffe Nr 29075 ad 23124–3100. Erlass 
a. d. galiz. Gubern., Wien, 9 Juni 1825. Z. 17332. 

 179 Konwolut cit., Hofdekret, Wien, 13 November 1828. Z. 25919–3789.

 180 Konwolut cit., Kabinetschreiben. Lieber Graf Mittrowksy, Wien, 1 Januar 1831. Franz mpp.
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Gubernium galicyjskie poleciło więc urzędowi fiskalnemu (Staats Buchhaltung) 
obliczenie: ile by należało dać jezuitom? Rachunek wypadł na 1344 fl. 34 kr. c.m.181, 
lecz cała trudność była w pytaniu: skąd wziąć tyle pieniędzy? Roczny dochód pro-
bostwa w Łańcucie (po odciągnięciu dochodów filii w Kosinie, która zniesiona 
została na tzw. lokalię), obliczył urząd fiskalny na 657 fl. 11,5 kr. c.m. Doliczywszy 
dochód zniesionego klasztoru dominikańskiego 779 fl. 17,5 kr. c.m., wynosiłoby 
razem 1436 fl. 28,75 kr. c.m., tak że pozostawałaby jeszcze przewyżka – 91 fl. 
34,75 kr. Jednakże ten obrachunek okazał się niedokładny, dlatego że wciągnięto 
do dochodów wartość zaciągów (Natural-Robot), którą obliczono na 719 fl. 52,75 kr., 
a z tego nie mieliby jezuici żadnej korzyści, tak że w rzeczywistości pobieraliby 
tylko 726 fl. 26⅓ kr. dotacji. Gubernium zapytało przeto hrabiego Potockiego, czy 
by nie chciał ze swej strony tej reszty dopłacać rocznie jezuitom, skoro ich sobie 
koniecznie życzy mieć w Łańcucie. Wszelako hrabia dał odpowiedź, że nie da nic 
prócz tego deputatu w zbożu, który dawniej dominium łańcuckie płaciło dominika-
nom. Z powodu tego proponowało gubernium, żeby jezuitom oddać dwa przysiółki, 
które należały dawniej do dominikanów łańcuckich, to jest Krzemienicę i Dębinę 
(wydzierżawione do roku 1834 za 331 fl. 15 kr. c.m.), bo wtedy razem z deputatem 
zboża mieliby dostateczne utrzymanie.

To sprawozdanie gubernialne kazał cesarz przesłać (27 marca 1833) do Nadwor-
nego Urzędu Fiskalnego (k.k. Hofbuchhaltung politischer Fonds), skąd wróciła 
opinia (4 maja tego roku), że dochody probostwa i klasztoru zupełnie dla jezuitów 
mogą wystarczyć182, przeto i hrabia Potocki z tej przyczyny słusznie odmówił ze 
swej strony dopłaty. Sprawa ta zalegała znowu rok cały w Kancelarii Nadwornej, 
a tymczasem pełnomocnik hrabiego Potockiego i prowincjał jezuitów wnieśli proś-
bę do gubernatora, żeby wreszcie probostwo zostało jezuitom oddane – choćby 
tymczasowo. Jednakże gubernium odpowiedziało, że należy czekać na cesarską 
decyzję. Decyzja ta zahaczała się jednak głównie o to, że jezuici chcieli mieć tylko 
administrację spraw duchownych probostwa w Łańcucie, tak samo jak na wszystkich 
innych stacjach misyjnych, a nie chcieli się podjąć załatwienia spraw bieżących.

 181 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut cit., Bericht d. galiz. Gubern., Lemberg, 19 Hornung 1833 N. 74609. 
Eh. Ferdinand. Krieg. Stutterheim. Münch. Za podstawę wzięto pensję pobieraną przez jezuitów na misjach, 
to jest 200 fl. rocznie, a więc 800 fl. dla czterech ojców. Nadto dla administratora parafii 300 fl.; dla orga-
nisty 50 fl.; dla kościelnego 25 fl. Dalej systemizowane „pauschale” na potrzeby kościelne: 76 fl. 18 kr. dla 
administratora oraz po 23 fl. 24 kr. dla czterech ojców, to jest 93 fl. 36 kr.

 182 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut cit., Margines: Der Eh. Fondsbuchhaltung zur Ausserung per Sacr. 
Caes. Mattem., Wien, 27 Maerz 1833. Kattner. Aeusserung der k. k. Hofbuchhaltung politischer Fonds, 
Wien, 4 Mai 1833. Z. 1095. z. Z. 6611–1025.
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Przede wszystkim oświadczył prowincjał, że nie podejmą się jezuici nauczania 
w szkole trywialnej w Łańcucie, i stawiał przy tym jeszcze następujące warunki: 
1) Kościół parafialny będzie oddany pod wyłączny zarząd jezuitów, tak że ich 
przełożony obejmie kierownictwo nabożeństwa i służby kościelnej. 2) Do niego 
też należeć będzie zarząd majątków i dochodów, z których będzie opędzał wszelkie 
potrzeby. 3) Również fundacje pobożne i wszelakie ofiary należeć będą do kościoła. 
4) Jezuici podejmą się odprawiać nabożeństwo wedle przepisów („vorschriftsmas-
sig”), miewać kazania, katechezy, odwiedzać chorych itd. Natomiast 5) – musi być 
ustanowiony osobny administrator z osobnym pomieszkaniem, który będzie zała-
twiał interesa parafialne, odbywał egzamina narzeczonych („examen sponsorum”), 
dawał śluby, prowadził księgi kościelne i korespondencję z władzami. 6) Tenże 
administrator będzie zarządzał szpitalem i szkołą trywialną, będzie odprawiał 
wszystkie msze św. funduszowe ciche (prywatne), za co będzie pobierał odpowiedni 
dochód. Natomiast śpiewane nabożeństwa (publiczne) będą odprawiane na przemian. 
Wszystkie zaś nabożeństwa żałobne połączone z wydatkami oraz pogrzeby należeć 
będą wyłącznie do dyspozycji przełożonego zakonnego.

Konsystorz łaciński przemyski oświadczył (w piśmie z 8 września 1832 roku, 
l. 1883), że zgadza się na oddanie jezuitom probostwa w Łańcucie z tej przyczyny, 
że parafia składa się z 7 000 dusz i wymagałaby kilku duchownych, przeto przy 
braku duchowieństwa jest pomoc jezuitów pożądana. Jednakże uważa konsystorz, 
że będzie bardzo trudno znaleźć świeckiego księdza, który by pod takimi warun-
kami chciał przyjąć podrzędne stanowisko takiego administratora. Ten największy 
kłopot ustał jednak, skoro jezuici otrzymali od generała pozwolenie na obejmowanie 
całkowitego zarządu parafii. Zaraz też prowincjał prezentował konsystorzowi ojca 
Mikołaja Brodowskiego na proboszcza w Łańcucie, a gubernium doniosło o tym 
do Kancelarii Nadwornej w drugim sprawozdaniu tego roku (1833)183.

Wspomnieliśmy już, że sprawozdanie w tej sprawie wygotowane zostało przez 
referenta Kancelarii Nadwornej ks. Antoniego Buchmeyera dopiero po roku (1834). 
Przedłożenie wypadło w myśl powyższych relacji gubernialnych i opinii Nadwor-
nego Urzędu Fiskalnego184. Cesarz Franciszek kazał jednak zapytać prowincjała, 
czy chce się zadowolić proponowaną dotacją, czy gotów jest raz na zawsze zrzec 
się wszelkich pretensji do dodatków z funduszów publicznych i czy Towarzystwo 

 183 Arch. MWiO, Acta cit., Konvolut cit., Bericht. galiz. Land. Guber., Lemberg, 27 October 1833. N. 64471. 
In Abwesenheit des Gubernialpraesidenten. Stutterheim Münch Mierzwinski.

 184 L. c.: Vortrag der treugehorsamten vereinigten Hofkanzlei, Wien, 21 November 1834 Z. 7585. Mit-
trowsky, Pillersdorf, Linienau. Refer. Anton. Buchmeyer.
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Jezusowe decyduje się całkowicie i na zawsze objąć administrację probostwa w Łań-
cucie przez jednego ze swoich członków. Wskutek tego dekretu zażądało guber-
nium stanowczej deklaracji od hrabiego Alfreda Potockiego i tenże zobowiązał się 
(5 lutego 1835 roku) płacić po wszystkie czasy probostwu w Łańcucie dzierżawy 
rocznej z gruntów oraz robocizn (Unterthansleistungen) 1000 fl. c.m. oraz opłacać 
wszystkie podatki ciążące na tych gruntach. Nadto zobowiązał się eksponowanym 
w Łańcucie jezuitom dawać rocznie 36 korcy owsa, 72 cetnary siana, 36 sążni drze-
wa i wystawić dom mieszkalny, skoro zatwierdzenie Najjaśniejszego Pana nastąpi. 
Prowincjał jezuitów przesłał też znane nam już oświadczenie, że otrzymał od gene-
rała pozwolenie potrzebne do objęcia probostwa przez Towarzystwo. Jednakże w tej 
chwili powstała nowa trudność, albowiem biskup przemyski Korczyński oświadczył, 
że sam z własnego ramienia nie może probostwa świeckiego w Łańcucie zamienić 
na zakonne, lecz na to potrzebuje umocowania od Stolicy Apostolskiej. Prosił więc, 
żeby mu cesarz dał pozwolenie na przeprowadzenie korespondencji z Rzymem. 
Tymczasem jednak gotów był ustanowić administratorem probostwa ojca Miko-
łaja Brodowskiego, który był przełożonym jezuitów w Łańcucie. Sprawozdawca 
gubernialny, sekretarz v. Mitiss, uchwycił się tylko tej ostatniej propozycji biskupa, 
pomijając milczeniem zasadniczą kwestii pozwolenia z Rzymu. Oświadczył przeto, 
że gubernium nie waha się udzielić biskupowi pozwolenia na ustanowienie admini-
stratorem ojca Brodowskiego, byle się w zarządzie parafii i nauce w szkole stosował 
do istniejących przepisów, nad czym powinien czuwać konsystorz.

To sprawozdanie gubernialne musiało jednak iść na ręce generalnego guber-
natora galicyjskiego arcyksięcia Ferdynanda, który bawił wówczas w Wiedniu. 
Arcyksiążę zaś dopisał na marginesie, że konsystorz przemyski winien się pierwej 
postarać o pozwolenie Stolicy Apostolskiej, żeby probostwo świeckie w Łańcucie 
mogło przejść w ręce zakonne. Wskutek tego prosiła Kancelaria Nadworna cesarza, 
żeby dał biskupowi pozwolenie na korespondencję z Rzymem. To pozwolenie dane 
było 21 sierpnia 1835 roku, a na mocy indultu udzielonego przez Stolicę Apostolską 
zostało probostwo w Łańcucie zamienione na zakonne185. Cała ta sprawa objęcia 
probostwa w Łańcucie przez jezuitów miała jednak jeszcze jeden sęk, który się 
jeszcze po dwunastu latach odezwał.

 185 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut cit., Decret in margine (7585), Wien, 7 Februar 1835. Auf Allerh. 
Befehl Sr. Mtt. Eh. Ludwig. Dekret an d. galiz. Gubern., Wien, 16 Hornung 1835. Z. 3651. Bericht d. galiz. 
Land. Guber., Lemberg, 30 Juni 1835. N. 38165. In Abwesenheit Sr. Exellenz d. Gubern. Praesid. Stutterheim. 
In Margine: Gesehen, Wien, 14 Juli 1835. Eh. Ferdinand. Vortrag der ver. Hofkanzlej. Wien, 24 Juli 1835. 
N. 4466. In Margine: Schönbrunn, 21 August 1835. Auf Befehl Sr. Mtt. Eh. Ludwig. Dekret a. d. galiz. 
Gubern., 31 August 1835, N. 23124–3100.
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Widzieliśmy, że klasztor dominikanów w Łańcucie został skasowany, a majątek 
jego zabrany na rzecz funduszu religijnego. Na to, żeby znieść klasztor, uzyskała 
Kancelaria Nadworna dekret cesarski, ale zabranie majątku stało się po cichu i wbrew 
istniejącym wówczas „dyrektywom”. W jednym i drugim przypadku spadała część 
winy na samych dominikanów, dlatego że się nie pospieszyli z restauracją spalonego 
swojego klasztoru i że się nie upominali o przeniesienie majątku łańcuckiego do tego 
klasztoru, w którym znalazł pomieszczenie konwent łańcucki. Dopiero po dwunastu 
latach, kiedy się prowincjał dominikanów dowiedział, że jezuici mają objąć parafię 
w Łańcucie i że majątek łańcuckiego klasztoru ma iść na powiększenie ich dotacji, 
wniósł podanie do gubernium, domagając się, żeby probostwo w Łańcucie oddane 
zostało dominikanom. Uzasadniał zaś tę prośbę następującymi argumentami.

Kiedy zabierano dominikanom klasztor w Tarnopolu na kolegium jezuickie, wtedy 
dekret naukowy (z 14 pażdziernika 1823 roku, l. 32197) wyraźnie opiewał decyzję 
cesarza, że połączenie w Żółkwi dwóch konwentów ma trwać tylko dopóty, dopóki 
zakon dominikanów nie urośnie tak dalece w liczbę, żeby mógł wszystkie klasztory 
swoje swoimi członkami obsadzić. Obecnie nadeszła ta chwila. Dominikanie mają 
już dostateczną liczbę członków, przeto prowincjał prosi, żeby im oddano probostwo 
w Łańcucie jako kompensatę za Tarnopol. Rząd nie będzie miał przy tym żadnych 
kosztów, bo dominikanie nie będą żądali żadnego wsparcia, byle im zwrócono ich 
własny majątek w Łańcucie i dodano dochody probostwa. Równocześnie zapowiada 
prowincjał, że liczba dominikanów tak się wzmaga, że niebawem będą reklamo-
wać inne zabrane klasztory, a w pierwszym rzędzie będą prosić o zwrot klasztoru 
w Borku186. Klasztor ten stał w tej chwili pustką.

Ta prośba dominikańskiego prowincjała krzyżowała wszystkie plany i dlatego 
gubernium referowało o niej w sprawozdaniu swoim do Wiednia z pewną animozją, 
a referent Kancelarii Nadwornej ks. Buchmeyer nie wspomniał o niej ani słówkiem 
w swoim przedłożeniu opracowanym dla cesarza. Najpierw – powiada referent 
gubernialny – nie należy się dominikanom żadna kompensata za Tarnopol, bo nic 
na tym nie stracili, że jezuici zajęli ich klasztor. Nie zabrano im bowiem majątku, 
a czynsz pobierają od klasztoru. Przeto upada też racja, żeby im należało zwrócić 
majątek skasowanego łańcuckiego klasztoru. Przypuściwszy jednak, żeby im został 
zwrócony, to fundusz religijny zrobiłby wprawdzie lepszy interes z dominikanami 

 186 Już roku 1820 przedłożył gubernator galicyjski baron Hauer opinię arcybiskupa Ankwicza i prze-
myskiego biskupa Gołaszewskiego za zniesieniem tego klasztoru w Borku, ale cesarz Ferdynand oparł się 
wtedy, i do roku 1836 pozostawał nieskasowany, ale niezajęty przez dominikanów. Arch. MWiO, Acta cit., 
Fasc. 650, Konwolut 48, Sign. 133, ex Februario 1823.
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niż z jezuitami, bo nic by nie potrzebował dopłacać, tylko w tym jest trudność, 
że dominikanie domagaliby się zwrotu swojego klasztoru, a ten już w roku 1824 
został sprzedany skarbowi wojskowemu, więc o zwrocie teraz nie może być mowy.

Co się zaś tyczy twierdzenia prowincjała dominikanów, że zakon ma dostateczną 
liczbę członków, aby obsadzić poznoszone klasztory, to jest niezgodne z prawdą, 
bo nawet nie mają dostatecznej liczby na obsadzenie istniejących jedenastu swo-
ich klasztorów. W tym twierdzeniu jednak pominął się z prawdą sprawozdawca, 
sekretarz gubernialny von Mitiss, bo właśnie o tym czasie wzrosła liczba człon-
ków Zakonu Kaznodziejskiego tak, że w roku 1836 klasztor w Borku im oddano, 
a to dzięki poparciu arcybiskupa lwowskiego Franciszka Pisztka.

Referent Kancelarii Nadwornej nie wspomniał też wcale w swoim przedłożeniu 
o dominikanach i w ten sposób zostało żądanie prowincjała milczeniem pominięte, 
a po sześciu latach kazał cesarz Ferdynand majątek łańcuckiego klasztoru, znajdujący 
się w funduszu religijnym galicyjskim, przepisać na własność rezydencji jezuitów 
w Łańcucie. Majątek ten umieszczony był w sześciu obligacjach na 9661 fl., a do-
chód roczny obliczony był na 1101 fl. 53 kr.187.

Sprawa ta nie była zupełnie w porządku i dominikanie jej też nie popuszczali. 
Kiedy w roku 1846 wniósł hrabia Alfred Potocki do gubernium podanie o za-
twierdzenie układu zawartego z prowincjałem jezuitów w sprawie wieczystej 
dzierżawy w Łańcucie (Erbpachtvertrag), od której miał płacić roczny czynsz 
1000 fl. m.c. i deputat w zbożu, wtedy zażądało gubernium opinii ordynariatu 
w Przemyślu. Tymczasem biskup Wierzchlejski dał odpowiedź zupełnie niespo-
dziewaną, mianowicie doniósł, że prowincjał dominikanów reklamuje bezustan-
nie zwrot majątku klasztoru łańcuckiego, powołując się na to, że majątek ten 
powinien wedle „normalnych przepisów” być obrócony na polepszenie dotacji 
sąsiedniego klasztoru, do którego przeniesiono członków zniesionego klasztoru 
łańcuckiego, to jest w Dzikowie. Z tego powodu powstała u jezuitów wątpliwość, 
czy mogą zatrzymać nadal ten majątek zniesionego klasztoru łańcuckiego, i dla-
tego zwrócili się po decyzję do Rzymu. W odpowiedzi na to pytanie zdał papież 
Pius IX rozstrzygnięcie tej kwestii na ordynariat przemyski. Wszelako biskup 
Wierzchlejski nie śmiał decydować i chciał to pozostawić Stolicy Apostolskiej, 
prosił jednak o upoważnienie, żeby mógł napisać do Rzymu. Gubernium zaś, nie 

 187 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 96, Sign. IV 130, Maij 1839. Protocolls-Auszug der k. k. allgem. 
Kofkammer., Wien, 15 Maerz 1839. N. 11672–1126. Allh. Entschliessung, 21 August 1838. Bericht d. galiz. 
Gubern., Lemberg, 15 Maerz 1839 Z. 11672. Sitzung der ver. Hofkanzlej, 4 April 1839. Prot. N. 10524–1200–39. 
N. 11672–1126. Refer. Hofr. Meschutar. Verordnung a. d. galiz. Gubern., Wien, 23 Maij 1839. Meschutar.
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mając prawa do udzielenia takiego umocowania, prosiło znowu o decyzję Kancelarii  
Nadwornej.

Referentem Kancelarii Nadwornej był teraz ks. proboszcz Meschutar, który 
wprawdzie jezuitów nie cierpiał, ale niemniej przeto trzymał się zasady prawno-pań-
stwowej, że biskupom austriackim z Rzymem korespondować nie wolno. Dlatego 
wystosowany został dekret do gubernium, zabraniający biskupowi Wierzchlejskiemu 
pisania do Rzymu. Uzasadniał go zaś ks. Meschutar tym, że skoro „Jego Papieska 
Świątobliwość” zostawiła biskupowi decyzję, to tym mniej można pozwolić na to, 
żeby się do Rzymu w tej sprawie zwracał, o ile że majątek w mowie będący nie 
należał do dominikanów, lecz był bezpośrednią własnością („unmittelbar gehörig”) 
funduszu religijnego188.

XII. Rezydencja jezuitów i konwikt we Lwowie

Dekret cesarski z 7 sierpnia 1820 roku, pozwalający jezuitom osiedlić się w Galicji, 
wspomniał już o tym, że mają we Lwowie założyć konwikt. Tymczasem sprawa tego 
konwiktu poszła w odwłokę. Dopiero po ośmiu latach przesłał prowincjał ojciec 
Świętochowski na ręce arcybiskupa Ankwicza podanie (3 maja 1828), w którym 
pomiędzy innymi wyrażał potrzebę założenia domu profesów we Lwowie, dlatego 
że reguła zakonu przepisuje, żeby każda prowincja taki dom posiadała. Ponieważ 
jednak taki dom musi utrzymywać się z jałmużny, dlatego chciałby założyć go we 
Lwowie z tego względu, że w wielkim mieście łatwiej mogą profesi znaleźć dobro-
czyńców i konieczne z jałmużny utrzymanie. Na to potrzeba by jednak jezuitom ko-
ścioła, domu oraz wsparcia od rządu na potrzeby pierwszego urządzenia i biblioteki. 
Arcybiskup wszelako odpowiedział, że jest przeciwny założeniu domu profesów we 
Lwowie, a to dlatego że „najwyższe przepisy” zabraniają zakonnikom wszelkiego 
zbierania jałmużny. Przy tym posiada Lwów tyle miłosiernych instytucji, że miesz-
kańcy Lwowa narzekają na zbytnie wymagania dobroczynności, gdyby więc jeszcze 
mieli jezuici brać jałmużnę, to by miłosierne zakłady mocno na tym były stratne. 
Zresztą, skoro konwikt we Lwowie zostanie oddany kierownictwu jezuitów, wtedy 
stanie się zadość ich potrzebom.

 188 Arch. MWiO, Acta cit., Fasc. 651, Konwolut 115, Sign. VI 203, September 1847. Bericht d. galiz. 
Land. Guber., Lemberg, 30 Juni 1847. N. 24711. Refer. Monastyrski. Lazansky. Sitzung der ver. Hofkanzlej, 
12 August 1847. Prot. N. 27009–3009 N. 24717. Decret a. d. galiz. Gubern., Wien, 28 September 1847. 
Meschutar. Probostwo w Łańcucie zmienione zostało na świeckie w roku 1889 i w roku 1900 objął je świecki 
proboszcz z trzema wikariuszami. Jezuici sami o to prosili biskupa Soleckiego. 
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Referent Kancelarii Nadwornej ks. Jüstel zadekretował też, że wniosek prowin-
cjała w takiej ogólnikowej formie nie nadaje się do obrad189 i w ten sposób sprawa 
znowu na dłuższy czas ucichła. Po sześciu latach znajdujemy wprawdzie znowu 
wzmiankę o konwikcie lwowskim (1834), ale – jakeśmy widzieli – służył ten kon-
wikt tylko na pozór, żeby przeszkadzać oddaniu jezuitom gimnazjum w Nowym 
Sączu. Komisja Nadworna Nauk wysyłała też dwukrotnie tego roku (1834) dekret 
do gubernium lwowskiego i oświadczała, że nie może być mowy o oddaniu jezuitom 
gimnazjum w Sączu, bo pierwej powinni konwikt we Lwowie założyć, ale Komisja 
Naukowa nie myślała widocznie na serio o konwikcie, zwłaszcza od kiedy przywi-
lej cesarza Ferdynanda z roku 1835 wyjmował zakłady jezuickie spod jej władzy. 
Charakterystyczne jest przy tym to, że dopóki żył arcybiskup Ankwicz, nie było ani 
jednego jezuity we Lwowie. Dopiero kiedy stolicę metropolitalną objął ks. Pisztek 
(1835), a przychylny bardzo jezuitom arcyksiążę Ferdynand był generalnym guber-
natorem Galicji, mogli jezuici mieć nadzieję, że we Lwowie osiąść zdołają. Wtedy 
też sprawa konwiktu prędzej mogła być załatwiona.

W pierwszym rzędzie chodziło o to, żeby jezuici mogli osiąść we Lwowie. Ów-
czesny generalny gubernator galicyjski arcyksiążę Ferdynand znał jednak dobrze 
usposobienie, jakie panowało w Kancelarii Nadwornej, i dlatego użył pewnego 
fortelu. Doniósł 17 sierpnia 1836 roku, że gubernium wydało odezwę do ducho-
wieństwa, aby wzięło w opiekę kościół pojezuicki, wyraźnie zastrzegając, że rząd 
nie da żadnej remuneracji. Ponieważ jednak nikt z duchowieństwa po ten kościół 
się nie zgłosił, przeto arcybiskup widział się zniewolony oddać ten kościół jezu-
itom. Rzecz więc była w ten sposób dokonana i dlatego Komisja Nadworna Studiów 
wzięła tylko ten fakt do wiadomości i odesłała sprawę do Kancelarii Nadwornej. 
Referent, ks. Meschutar, przypomniał w swoim sprawozdaniu, że już 12 kwietnia 
1832 roku kancelaria zdała cesarzowi sprawę o stanie tegoż kościoła, że więc obec-
nie pod względem kościelnym nie ma nic przeciwko temu, żeby jezuici kościół ten 
objęli w posiadanie190. Rezydencję założyli w najętym od kapituły domu, kościół 
odnowili, o ile się dało, naprędce.

 189 Arch. MWiO, Acta cit., Fasc. 651, Konwolut 60, Sign. IV, 18 Juni 1828. Bericht des galiz. Land. 
Gubern., Lemberg, 6 Juni 1828, Lobkowicz (32564). Verordnung an d. galiz. Gubern., Wien, 19 Juni 1828. 
ad 14419–2099. Jüstel. 

 190 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 94, Sign. VI 269, September 1836. Bericht d. galiz. Land. Gubern., 
17 August 1836. N. 5409. Protokolls-Auszug d. Studien Hofkomission, Wien, 31 August 1836 N. 5409–
1578. Vortrag der tr. ver. Hofkanzlej, 12 April 1832. Allh. Entschliessung, 10 Juni 1832. Sitzung d. tr. 
ver. Hofkanzlej. Wien, 15 September 1836. Refer. Hofr. Meschutar. Prot. N. 23995–2759. N. 5409–1578. 
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Uroczyste wprowadzenie jezuitów do dawnego ich kościoła Świętych Piotra 
i Pawła we Lwowie przez arcybiskupa Pisztka odbyło się 12 sierpnia 1836. Kazanie 
niemieckie powiedział przy tym ks. prof. Peszka, bo nabożeństwa w tym kościele 
miały się odbywać niemieckie, i na ten cel zrobił też arcyksiążę Ferdynand jezuitom 
hojny zapis 40 000 fl. na odnowienie tego kościoła. Tym też się tłumaczy, że po 
sześciu latach (1842) dał rząd 1500 fl. na odnowienie tego kościoła i że arcyksiążę 
Ferdynand swoim kosztem odbudował wieżę, dlatego że pierwotna była z rozka-
zu rządu zwalona. Tymczasem sprawa konwiktu we Lwowie wlokła się żółwim 
krokiem, bo Nadworna Komisja Nauk zastawiała się brakiem funduszów. Tylko 
gorliwemu poparciu arcyksięcia gubernatora zawdzięczali jezuici to, że wresz-
cie po długich pertraktacjach oddano im na konwikt kościół Świętego Mikołaja 
i klasztor po trynitarzach, a na utrzymanie dano z funduszu religijnego odsetki 
zapisu, który w roku 1749 uczynił był sufragan lwowski ks. Głowiński dla pijarów 
we Lwowie191. W archiwaliach c.k. Ministerstwa Wyznań i Oświecenia w Wiedniu 
nie masz o oddaniu kościoła pojezuickiego ani kościoła i klasztoru potrynitarskiego 
jezuitom najmniejszego śladu.

XIII. Misje jezuickie w Galicji i bezpośrednie ich następstwa. 
1833–1848

Już w roku 1828 zamierzał prowincjał jezuitów ojciec Świętochowski misje ludowe 
i zwrócił się z tą propozycją do konsystorza arcybiskupiego we Lwowie, wszelako 
arcybiskup Ankwicz oświadczył wówczas, że jest przeciwny odprawianiu misji „tam, 
gdzie jest uregulowane duszpasterstwo, dlatego że mogłyby stąd powstać różne scysje 
z proboszczami i inne nieprzyjemności, a nadto z tego powodu, że «istniejące naj-
wyższe przepisy» na to nie pozwalają”192. Wobec takiej opinii arcybiskupa Ankwicza 
nie mogło być mowy o odprawianiu misji. Wszelako można było przypuszczać, 
że nie wszyscy biskupi w Galicji dzielą to przekonanie ks. Ankwicza. Minęło jednak 
pięć lat na niczym i dopiero wtedy udał się prowincjał ojciec Jakub Pierling wprost 
do cesarza z prośbą o pozwolenie na odprawianie misji ludowych, i to „na żądanie 
ordynariatów”. Franciszek I przesłał tę prośbę kanclerzowi hrabiemu Mittrowsky’emu 

 191 S. Załęski, Historia zniesienia jezuitów, l. c., s. 484–490.

192  „Indem hieraus mancherlei Reibungen mit den Seelsorgern und andere Unzukömmlichkeiten sich er-
geben könnten, wie auch deren Abhaltung nach den bestehenden a. h. Vorschriften unzulässig sei”. Arch. 
MWiO, Acta cit., Konwolut 60, Sign. VI. 98, Juni 1828. ad 14419–2099. Bericht d. galiz. Guber., Lemberg, 
6 Juni 1828. N. 32564. Lobkowicz.
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odręcznym pismem (28 kwietnia 1832 roku). A z Kancelarii Nadwornej zażądano 
opinii gubernatora. Gubernium galicyjskie sprawiło się nadzwyczaj szybko, bo już 
we wrześniu odesłano do Wiednia opinię ordynariatów i własną opinię, która zapadła 
na osobnym posiedzeniu rady gubernialnej we Lwowie.

Najpierw zażądano od prowincjała, żeby przedstawił w piśmiennym memoriale, 
na czym polega właściwie istota misji jezuickich ludowych. Prowincjał dał obszer-
ne wyjaśnienie, które ujął w dziewięć punktów. Opisał sposób odprawiania przez 
członków Towarzystwa Jezusowego misyjnych nabożeństw, kazań i nauk katechi-
zmowych oraz czas trwania misji. Wszyscy trzej biskupi galicyjscy łacińskiego ob-
rządku otrzymali ten memoriał i przesłali w tej sprawie gubernatorowi swoje opinie. 
Pisma te są bardzo ciekawą charakterystyką ówczesnych pojęć i zapatrywań. Przede 
wszystkim arcybiskup Ankwicz oświadczył, że misje takie byłyby możliwe jedynie 
pod pięcioma warunkami. Mianowicie: żeby się tylko za pozwoleniem ordynariusza 
odbywały i tylko tam, gdzie tenże na to pozwoli. Po wtóre, jeżeli jezuici nie będą 
dowolnie sobie dobierali tematów do kazań, tylko jeśli ordynariusz – w porozumie-
niu z odnośnymi proboszczami – oznaczy, jaki materiał z nauki chrześcijańskiej 
(„Christenlehre”) byłby najodpowiedniejszy i najskuteczniejszy wedle miejscowych 
stosunków dla kazań misyjnych. Dalej, po trzecie, nie mogą sami jezuici misji odpra-
wiać bez udziału duchowieństwa parafialnego, bo na tym ucierpiałaby jego powaga 
i zaufanie u parafian, zwłaszcza że misje trwają czas krótki, a proboszcz stale w pa-
rafii pracować musi. Ponieważ nadto prowincjał zapowiada, że jezuici odprawiać 
będą osobne modlitwy misyjne i rozdawać w tym celu książeczki, przeto winny te 
książeczki być przedłożone pierwej ordynariatowi do zbadania, a to dlatego, że obec-
nie każdy parafialny kościół zaopatrzony jest w książki do nabożeństwa i śpiewniki 
wedle porządku nabożeństwa przepisanego dla Galicji193. Wreszcie, zastrzegał sobie 
arcybiskup umocowanie (Ermächtigung) na przypadek, gdyby te misje rzeczywiście 
miały przyjść do skutku, żeby mu wolno było nawet w ciągu trwania misji wydać 
zarządzenie, które by uznał za konieczne dla dobra dusz.

Biskup przemyski Jan Antoni Potocki wyraził przekonanie, że misje są właściwie 
niepotrzebne, dlatego że w Galicji jest zaprowadzony należycie uregulowany porzą-
dek służby Bożej, w którym nie wolno żadnych zmian czynić („Gottesdienstordnung, 
von der man sich keine Abweichungen erlauben darf”). Mimo to mogłyby się misje 

193  „Weil jede Pfarrkirche mit dem durch die allgemein in Galizien eingeführte Gottesdienstordnung geneh-
migten Gesang und Gebetbüchern verschen ist”. Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 77, Sign. VI 236, Octo-
ber 1833. Bericht des galiz. Landes Gubern., Lemberg, 12 September 1832 N. 41946. III Departament. Geistl. 
rit. lat. Sitzung 27 Juli 1832. Copia. N. 41946–3277. Refer. Gub. Sekretar Mitiss.
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jezuickie przydać po miastach i po tych miejscowościach, gdzie konsystuje wojsko, 
bo tam zwykle panuje obojętność w służbie Bożej i szerzy się zepsucie obyczajów. 
Wszelako można by jezuitom pozwolić na odprawianie misji tylko pod pięcioma 
warunkami, to jest: 1) żeby się misje odbywały tylko za wiedzą i pozwoleniem ordy-
nariusza, który oznaczy czas i miejsce; 2) żeby władza proboszcza nie była w niczym 
ograniczona; i 3) żeby kler parafialny wspólnie z jezuitami misje odprawiał, bo ina-
czej mogłaby w parafianach powstać błędna myśl, jakoby jezuici byli jacyś nadzwy-
czajni, z nieba zesłani głosiciele słowa Bożego (jak to twierdzi sam prowincjał w swo-
jej prośbie) i jakoby duchowieństwo parafialne nie miało żadnych zasług w spełnianiu 
obowiązków pasterskich. Dalej, 4) winni jezuici przedkładać ordynariatowi swoje 
kazania i katechezy, aby się mógł przekonać, jaki duch i jaka tendencja z nich wieje, 
oraz osądzić, czy w rzeczywistości odpowiadają potrzebom ludu. Wreszcie, 5) uwa-
żał biskup Potocki za odpowiednie, żeby ordynariat wspólnie z prowincjałem jezu-
itów przesyłał gubernatorowi od czasu do czasu sprawozdanie o rezultatach misji.

O całe niebo różni się opinia biskupa tarnowskiego Franciszka Pisztka od powyż-
szych dwóch odpowiedzi. W piśmie swoim z dnia 13 czerwca 1832 roku (l. 959) 
wyraża biskup nadzieję, że misje jezuickie przyniosą jak najbardziej błogosławiony 
skutek, i prosi, żeby jak najprędzej się zaczęły, a to dlatego, że stan jego diecezji 
jest po prostu opłakany. Diecezja liczy 416 duchownych, a dusz 959 479, tak że na 
jednego kapłana przypada przeciętnie 2306 dusz. Nie dziw przeto, że zbywa na naj-
konieczniejszym pouczeniu religijnym, tym bardziej że w diecezji panuje wielki 
brak szkół. Istnieje bowiem tylko siedem szkół głównych (Hauptschulen) i 115 try-
wialnych. O jedno tylko prosi biskup, to jest, żeby jezuici z nim się porozumieli co 
do miejsca, gdzie by chcieli misje odbywać, i co do sposobu ich przeprowadzenia.

Cztery te pisma były przedmiotem obrad na sesji gubernialnej 27 lipca 1832 roku 
Referentem był sekretarz gubernialny Mitiss. W gruncie rzeczy uznawał referent, 
że misje mogłyby się przydać, byle nie w tej formie, jak chcieli jezuici. Uważał też 
za słuszne te warunki, które postawione były przez ordynariaty lwowski i przemy-
ski, mianowicie dlatego, że już od lat siedemdziesięciu nie było w Galicji żadnych 
misji. Tymczasem stosunki się zmieniły i kler parafialny w Galicji jest obecnie 
wykształcony wedle systemu naukowego, zaprowadzonego w monarchii austriac-
kiej, a więc nie może wcale iść w porównanie z tym, jaki był (za polskich czasów) 
przed 70 laty, kiedy jezuici misje odprawiali. Przeto teraz nie pozwoliłoby sobie 
duchowieństwo parafialne uszczuplać swoich nietykalnych praw parafialnych i stąd 
koniecznie by musiały wynikać scysje proboszczów z jezuitami. Z łacińskim klerem 
może by było jeszcze pół biedy, ale gorzej by było z klerem greckiego obrządku, 
który także coraz bardziej się równa z klerem łacińskim pod względem naukowego 
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wykształcenia194. To duchowieństwo zaś miałoby inny jeszcze powód do nieza-
dowolenia, a to dlatego, że z wyjątkiem powiatów: wadowickiego, bocheńskiego, 
a po części i sądeckiego, we wszystkich innych powiatach pomieszana jest ludność 
obydwóch obrządków, przeto kler ruski mógłby podejrzewać jezuitów, że będą 
chcieli ich parafian przeciągać na porządek łaciński, a stąd mogłyby i ordynariaty 
greckokatolickie czynić zażalenia195.

Za zupełnie słuszne uznawał też referent żądanie obydwóch ordynariatów, lwow-
skiego i przemyskiego, żeby misjonarze jezuiccy przedkładali im kazania, nim je 
wygłoszą na misjach; uzasadnione zaś uważał to żądanie przez to, że wprawdzie 
cesarski dekret z dnia 18 listopada 1827 pozwalał jezuitom trzymać się reguły 
swojej, ale niemniej przeto pozostawiał ich pod zwierzchnością ordynariuszów co 
do kazań, spowiedzi i odprawiania nabożeństwa. Dlatego też uważał za słuszną 
uwagę ordynariatu lwowskiego, że nie powinno się dopuszczać do jakiejkolwiek 
odmiennej formy nabożeństwa od tej, jaka jest w Galicji z urzędu przepisana, żeby 
się przez to pomiędzy ludem nie wywołało dla niej pewnego rodzaju obojętności. 
Byle więc tylko misje odbywały się nie tak, jak chcą jezuici, to by mogła być z nich 
korzyść, ale misje powinny by się w ogóle odbywać tylko wtedy, gdy biskup będzie 
wizytował kanonicznie pojedyncze parafie i zażąda pomocy misjonarzy. Prowincjał 
powinien mu wtedy dostarczyć „wypróbowanych” ludzi, którzy wobec biskupa, 
pod jego kierunkiem i wspólnie z duchowieństwem parafialnym mogliby kazania 
prawić, spowiedzi słuchać i Komunię św. rozdawać.

Zdanie referenta podzielała większość radców gubernialnych. Trzej jednak pomię-
dzy nimi, to jest: Swoboda, v. Reitzenheim i v. Wasilewski, wcale nie chcieli słyszeć 
o misjach, jeśliby warunki przez referenta zastrzeżone nie miały być spełnione, 
bo inaczej musiałyby, wedle ich zdania, prowadzić do kolizji z klerem parafialnym 
i mogłyby być powodem do pijaństwa i innych wybryków przy liczniejszym konkur-
sie ludu196. Dwaj radcy gubernialni, to jest v. Sentz i Krauss, wypowiedzieli przeko-
nanie, że o potrzebie misji można by w ogóle mówić tylko w tym przypuszczeniu, 
gdyby kler parafialny sam nie posiadał dostatecznego wykształcenia i potrzebnej 
gorliwości. Tymczasem ani jednego, ani drugiego nie można odmówić duchowień-
stwu galicyjskiemu, dlatego że zakłady, w których się duchowieństwo wychowuje, 

 194 Arch. MWiO, Acta, cit., l. c.: „Der gr.-kath. Klerus nähert sich rücksichtlich der wissenschaftlichen 
Ausbildung immer mehr jenem des lat. Klerus”.

 195 O tych obawach i przewidywaniach gubernium będziemy niżej nieco mówili.

 196 Arch. MWiO, Acta, cit., l. c.: „zu Saufgelagen und anderen Unzukömmlichkeiten und auch Excessen 
führen könnten”.
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są tak „uregulowane”, iż dają im całkiem odpowiednie wykształcenie, i pod tym 
względem nie tylko nie stoi niżej, ale – owszem – nawet przewyższa jezuitów. Braku 
gorliwości także zarzucić duchowieństwu nie można, bo złożyło dowody poświę-
cenia w czasie cholery (1830). Jeśliby zaś miały się zdarzać jakie usterki, to od tego 
jest ustawami przepisany nadzór ordynariatów197. Wszelako, jeśliby mimo to miał 
cesarz pozwolić na odbywanie misji, to już koniecznie należałoby zachować pew-
ne ostrożności, a mianowicie, żeby ordynariaty badały kazania, które jezuici będą 
mieli głosić na misjach, a oprócz tego, żeby naczelnik powiatu wysyłał komisarzy 
powiatowych lub zaufanych burmistrzów, aby słuchali tych kazań i zwracali baczną 
uwagę na ich treść i tendencję, żeby czasem w nich nie głoszono czegoś, co by mogło 
zbudzić nieufność do rządu lub publicznych instytucji198. Takich kazań publicznych 
nie powinno się w ogóle dopuszczać po wsiach, tylko chyba po miastach. Przy tym 
należałoby unikać wszelkich niepotrzebnych uroczystości i procesji.

Protokół tej sesji gubernialnej wraz z pismem prowincjała i opiniami trzech bi-
skupów wysłany został ze Lwowa 12 grudnia 1832 roku, podpisany w nieobecno-
ści generalnego prezydenta arcyksięcia Ferdynanda przez barona Stutterheim, z tą 
opinią, że misje mogą się tylko odbywać w czasie wizyt biskupich, w ich obecności 
i pod ich kierunkiem.

Sprawa ta była przedmiotem narad Kancelarii Nadwornej 24 stycznia następnego 
roku (1833). Referent ks. Antoni Buchmeyer wychodził z tej słusznej zasady, że bi-
skupowi wolno jest przyjąć lub odrzucić pomoc ofiarowaną, co zresztą prowincjał 
jezuitów uznaje, bo chce, żeby jezuici odprawiali misje tylko na życzenie biskupów. 
Ordynariaty te nie są w gruncie rzeczy przeciwne misjom, tylko zastrzegają pewne 
warunki, a więc należy te warunki uznać za potrzebne. Chodziło tylko referentowi 
o to, żeby się rząd porozumiał z biskupami o to: kto koszta misji ponosić będzie, 
tak żeby stąd nie spadł żaden ciężar na proboszczów lub parafian. Przy tym zwrócił 
uwagę na to, że o każdej misji powinien być naprzód uwiadomiony urząd powiato-
wy, aby zarządził odpowiednie środki celem zapobieżenia możliwym niezgodom 
w gminach o mieszanej ludności polskiej i ruskiej. Większość radców godziła się 
zupełnie na opinię referenta. Należeli zaś do niej: wice-kanclerz v. Lindenau, hrabia 
Aichelburg, hrabia Auersperg i Otto, nadto v. Fradeneck, baron Stuppan i Nadherny, 
ale ci trzej ostatni tylko pod tym warunkiem godzili się na odprawianie misji, jeśli 

 197 Acta, cit., l. c.: „Käme es nur auf gesetzliche und genaue Überwachung der Landgeistlichkeit durch 
die Ordinariate an”.

 198 Acta, cit., l. c.: „Welche eine besondere Aufmerksamkeit auf den Inhalt der Predigten und auf ihre 
Tendenz verwenden müssen, damit nicht etwas gelehrt oder gesprochen werde, was geeignet wäre Misstrauen 
gegen Regierung oder gegen öffentliche Anstalten zu erregen”.
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biskupi wyraźnie sobie ich życzyć będą, bo sami nie byli przekonani o ich koniecz-
ności. Natomiast mniejszość złożona z czterech hofratów godziła się na odprawianie 
misji tylko w takim razie, jeśli cesarz pozwoli, w przeciwnym bowiem razie zupełnie 
byli im przeciwni. Należeli do mniejszości radcy: v. Widmann, hrabia Kaunitz, baron 
Kübeck i sam kanclerz Pillersdorf, który wotum mniejszości uzasadnił dłuższym 
wywodem, niezmiernie ciekawym: „Historia uczy, że misje odbywały się w czasach 
i w tych krajach, w których oświata ludu stała na niskim stopniu, a kler był albo mało 
oświecony, albo nieliczny, tak że nie mogło się odbywać w systematyczny sposób 
ani nabożeństwo, ani nauczanie ludu. Wszelako teraz jest w Galicji „stan świetny”, 
a liczny kler coraz więcej przyczynia się do tego, żeby lud miał dostateczną naukę 
religii w duszpasterstwie i w szkołach. Starannie utrzymywane i wspaniale wyposa-
żone zakłady naukowe szerzą corocznie bogaty plan oświaty i różnych wiadomości 
pomiędzy członkami kleru galicyjskiego”.

Musimy tu zrobić przerwę w streszczaniu wywodów barona Pillersdorfa, aby 
zwrócić uwagę na pewną przesadę w powyższym ustępie. Wystarczy bowiem wska-
zać na to, że biskup Pisztek całkiem inaczej malował stan oświaty w swojej diecezji 
i że jeszcze wówczas diecezja tarnowska wcale nie posiadała seminarium diecezjal-
nego, bo dwa lata później dopiero zaczęto je budować, a otworzono po pięciu latach 
(1838), jakeśmy to już poprzednio widzieli.

W dalszym ciągu wywodził kanclerz Pillersdorf, że rząd wytrwale dąży do tego, 
aby stanowisko kleru w Galicji uczynić niezależnym i zapewnić mu poszanowa-
nie. Przekonanie, że i w tym stanie jest dla zasługi otwarta droga do najwyższych 
godności, musi ożywiać ducha kleru i zachęcać go do gorliwości. Takich zalet nie 
posiadają natomiast jezuici i nie należą do „starannie pielęgnowanej instytucji 
kleru parafialnego”. Przeto działanie ich przez misje mogłoby nawet być szkodli-
we, bo osłabiałoby powagę proboszczów i zaufanie ich parafian, odejmowałoby 
chęć do pracy, a więc byłoby powodem zgorszenia i osłabienia ducha religijnego. 
Krzyżowałoby też całą działalność proboszcza, dlatego że dokładna znajomość 
stosunków, zwyczajów, ułomności i potrzeb pojedynczych parafian pozwala pro-
boszczowi stosować nauki i napomnienia do ich pojęć i wyobrażeń, przez co wła-
śnie tym skuteczniej wpływają. Postępuje więc proboszcz według pewnego planu, 
natomiast obcy ksiądz może tylko ogólny efekt mieć na celu. Może wprawdzie przez 
olśniewające zalety wywołać zapał, rozbudzić wyobraźnię, wstrząsnąć umysł, ale 
nie wyda to wszystko dojrzałego owocu, jaki tylko przynieść może powolne i ciche 
działanie proboszcza. Owszem, takie chwilowe głębsze wrażenie, wywołane przez 
obcego księdza, może właśnie osłabić skutki pracy proboszcza, obliczonej na spo-
kojną rozwagę i przekonanie.
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Oprócz tych zasad moralności nakazuje sam rozum baczyć na potrzebę ładu, zgody 
i pokoju społecznego, zwłaszcza w takim jak Galicja kraju mniej cywilizowanym, 
w którym unikać należy wszelkich okazji do zbiegowisk ludu z rozmaitych okolic, 
bo te łatwo mogłyby dać powód do niepokojów. Wobec takiego ludu starannie na-
leży unikać tego, żeby nie osłabiać przywyknienia, które najskuteczniej wyrabia 
przywiązanie do władzy świeckiej i duchownej. Ten wzgląd też zapewne głównie 
odgrywał rolę, mianowicie u arcybiskupa lwowskiego, że wyraził swoją opinię 
o misjach z pewną rezerwą i ważne zrobił zastrzeżenia. Pomiędzy wątpliwościami, 
jakie miała mniejszość na radzie w Kancelarii Nadwornej, zajmował niepoślednie 
miejsce i ten wzgląd, że należy unikać okazji do scysji pomiędzy różnymi wyznania-
mi w kraju, w którym na 4 000 000 mieszkańców jest tylko 2 000 000 łacinników.

Próżną byłoby rzeczą zbijanie tego wywodu barona Pillersdorfa, opartego na teo-
logii pasterskiej sui generis. Tyle przecie pewna, że sam ani misji nigdy nie widział, 
ani ich znaczenia wcale nie pojmował. Przytoczyliśmy je też prawie dosłownie tylko 
dlatego, że nic lepiej nie charakteryzuje przekonań i wyobrażeń ówczesnych sfer 
rządowych.

Franciszek I nie poszedł też za radą kanclerza i mniejszości, bo na marginesie 
tegoż przedłożenia Kancelarii Nadwornej napisano jego dekret: „Pozwalam tym-
czasowo ( für dermahlen), żeby jezuici odprawiali misje, jeśli ordynariusze uznają je 
za pożyteczne i zażądają od prowincjała stosownych do tego kapłanów. Ordynariusze 
mają oznaczać czas i miejsce dla misji, które winny się odbywać pod ich dozorem 
i kierunkiem. Poprzednio winni też biskupi uświadamiać zawsze gubernium, gdzie 
i kiedy misja się odbędzie, ale gubernium nie powinno ich zakazywać. Jeśliby zaś 
miało jakie nadzwyczajne wątpliwości, wtedy winno zasięgnąć mojej decyzji. Rzeczą 
władz politycznych będzie jedynie przestrzeganie porządku policyjnego. Pod ko-
niec roku prześlą ordynariusze sprawozdania o misjach, które się w ich diecezjach 
odbędą, do gubernium, które doda swoje uwagi i prześle do mnie przez Nadworną 
Kancelarię”.

Na mocy tego pozwolenia cesarskiego z dnia 27 września 1833 roku odbyły się 
zaraz w następnym roku cztery misje w diecezji tarnowskiej, i to na życzenie bisku-
pa Franciszka Pisztka, a na prośby osób prywatnych, które koszta ich urządzenia 
na siebie wzięły. Mianowicie, odbyła się w czerwcu (1834) misja w Łodygowicach199, 
i to na prośbę hrabiny Borzęckiej, ówczesnej dziedziczki. Odprawiało je czterech oj-
ców jezuitów. Duchowieństwo parafialne okoliczne zostało uwiadomione i wezwane 

 199 Łodygowice należały wówczas do powiatu wadowickiego. Obecnie należą do żywieckiego powiatu 
i diecezji krakowskiej.
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do współpracownictwa przez konsystorz. Następnie odbyła się misja w Brzeźnicy, 
i to na prośby ksieni benedyktynek w Staniątkach200, patronki tego kościoła. Trzecia 
misja odbyła się w Chełmie, prawdopodobnie na prośby proboszcza, ostatniego 
z miechowitów, ojca Norberta Banaczkowskiego (†1838), a wreszcie w Nagoszynie, 
ekspozyturze należącej do hrabiny Grocholskiej, i to już pod koniec października 
tego roku.

Sprawozdanie o tych czterech misjach odprawionych w swojej diecezji wysłał 
biskup Pisztek z powodu choroby dopiero 11 lutego następnego roku (1835). Z tego 
sprawozdania dowiadujemy się, że biskup, nie chcąc odrywać ludzi od roboty, ułożył 
się z misjonarzami w ten sposób, że najpierw po okolicy w różnych miejscowościach 
udzielali nauki katechizmowej szczególnie młodzieży, i to rano i wieczorem. Przy 
czym odprawiali nabożeństwo ranne i wieczorne. Wszelako plan ten nie dał się całko-
wicie przeprowadzić, bo ludu napływały w procesjach wielkie tłumy, tak że codzien-
nie było zgromadzonych od trzech do ośmiu tysięcy. Przy tym wszyscy okoliczni 
właściciele uwolnili od pańszczyzny (Robot) swoich ludzi pod warunkiem, że będą 
pilnie uczęszczać na misje. Dlatego misjonarze nie mogli się rozchodzić po okolicy 
na katechizacje, tylko musieli na miejscu łączyć nauki katechizmowe z kazaniami.

Ogólnie podziwiano zapał misjonarzy i niezmierne ich bezinteresowne działanie, 
a chociaż ogólnie pochlebny sąd o misjonarzach obudził pewną zazdrość u niektórych 
proboszczów i wywołał pewne nagany na zapał misjonarzy, jakoby był przesadny, 
to jednak poważniejsze i swoich obowiązków świadome duchowieństwo parafialne 
przyjmowało ich z wdzięcznością, wspomagało słowem i czynem i dziękowało Bogu, 
że w ten sposób niejeden z ich parafian, którego nie zdołali poprawić, nawrócony 
został i przywiedziony do pokuty. Liczba tych, którzy się spowiadali i komuniko-
wali w czasie misji, dochodzi do 40 000, a brało udział w nabożeństwach około 
180 000. Dalej chwali biskup porządek, jaki w czasie misji panował, przedstawia 
w żywych barwach wielkie pożytki, jakie przyniosły, i wyraża życzenie, żeby się 
znalazło więcej takich osób jak owe trzy dziedziczki, które same ponosiły koszta 
utrzymania misjonarzy i duchowieństwa, które przybyło z pomocą. Dlatego za-
mierzał biskup wezwać proboszczów zasobniejszych, żeby sami podjęli koszta 
misji w swoich parafiach. W końcu wspomniał biskup Pisztek, że w Łodygowicach 
zaszedł przypadek, który wywołał sensację, dlatego że misjonarze wykonali eg-
zorcyzm nad pewną dziewczyną, od kilku lat chorą na umyśle. Wszelako już ich 

 200 Ksienią była wówczas (1808–1842) Bogumiła Mechtylda Duval, siostra oficjała tarnowskiego ks. Jana 
Duvala. Zob. W. Chotkowski, Ostatnie lata benedyktynów w Tyńcu, l. c., s. 11–12. Brzeźnica należała wów-
czas do powiatu bocheńskiego, obecnie należy do powiatu wadowickiego, a diecezji krakowskiej.
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biskup przestrzegał, żeby na przyszłość tego nie robili, dlatego że to sprzeciwia się 
„najwyższym rozporządzeniom”. Jezuici też przyrzekli, że więcej tego nie zrobią, 
„a zresztą wedle wypróbowanego ducha Towarzystwa nie są jezuici wcale skłonni 
do szerzenia zabobonu i łatwowierności”.

To sprawozdanie biskupa odesłane zostało przez barona Kriega ze Lwowa do Kan-
celarii Nadwornej, a w odpisie odesłano je do arcyksięcia Ferdynanda, generalnego 
gubernatora Galicji, który bawił wówczas w Klausenburgu. Arcyksiążę Ferdynand 
wiedział dobrze, jaka niechęć panuje w Kancelarii Nadwornej do jezuitów w ogóle, 
a do misji w szczególe, dlatego przesłał do naczelnego kanclerza hrabiego Mittrow-
sky’ego pismo, w którym wyraził swoje zadowolenie, że misje jezuickie tak świet-
nie się powiodły i w takim porządku się odbyły, że przez to dany został najlepszy 
argument „przeciwko wszelkim zarzutom filozofii”, którymi chciała je zwalczać. 
Również zostały potwierdzone osobiste zapatrywania arcyksięcia na dobroczynną 
działalność jezuitów, a przeto wyrażał w końcu nadzieję, że odtąd misjom nikt nie 
będzie stawiał żadnych przeszkód.

Hrabia Mittrowsky jednak nie podzielał tego zapału arcyksięcia Ferdynanda 
i dlatego zażądał już poprzednio opinii barona Kriega ze Lwowa, zwróciwszy mu 
sprawozdanie biskupa. Wszelako baron Krieg odpisał, że misje odbywały się na za-
chodnim krańcu Galicji, przeto sam nie mógł osobiście w nich uczestniczyć, ale 
zażądał sprawozdania od naczelników powiatów, w których się misje odbywały, 
to jest: wadowickiego, bocheńskiego i tarnowskiego. Ze sprawozdań tych wynika-
łoby, że misje wywarły rzeczywiście dobry wpływ na religijność i moralność ludu, 
tylko ten egzorcyzm nieszczęśliwy w Łodygowicach dał powód do zabobonów 
u ludu, a do szyderstw u innych ludzi.

To żądanie osobnego sprawozdania ze Lwowa przez naczelnego kanclerza – 
i to bez wiedzy generalnego gubernatora – nie było całkiem po formie. Dlatego też 
arcyksiążę Ferdynand przesłał hrabiemu Mittrowsky’emu notę, pisaną na arkuszu 
listowego papieru w żałobnej obwódce (z powodu śmierci cesarza Franciszka I), 
w której czuć pewną cierpkość w wyrażeniach: „Ponieważ Wasza Ekscelencja 
zażądał dnia 3 marca roku bieżącego l. 5268 osobnego sprawozdania o misjach je-
zuickich, przeto i ja go dla siebie zażądałem. Mimo to, że pomiędzy urzędnikami 
panuje powszechnie uprzedzenie do słowa „misje”, to jednak z tych sprawozdań 
wynika, że one wiele dobrego zdziałały w kierunku pouczania i poprawy ludu. Nie 
mogę się też zgodzić na zdanie barona Kriega, jakoby egzorcyzowanie owego dziew-
częcia w Łodygowicach miało dać powód do zabobonu lub szyderstw, bo starosta 
wadowicki nic o tym nie mówi, jedynie donosi, że misjonarze odmawiali tylko mo-
dlitwy przepisane przez Kościół, a jak się zdaje z dobrym skutkiem, skoro ta osoba 
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od owej chwili nie miała już żadnych napadów tejże choroby. Zresztą, misjonarze 
wiedzą już o tym, że bez pozwolenia biskupa nie wolno podejmować egzorcyzmów 
i z pewnością do tego się na przyszłość zastosują”. Referent Kancelarii Nadwornej 
ks. Buchmeyer wygotował przedłożenie dla cesarza następnego miesiąca (7 maja 
1835 roku) i dziwna rzecz, obecnie całkiem zmienił zdanie o misjach jezuickich. Stało 
się to widocznie pod naciskiem najwyższego kanclerza hrabiego Mittrowsky’ego 
i kanclerza barona Pillersdorfa. Na wstępie omawia referent sprawozdanie biskupa 
Franciszka Pisztka, które już nam jest znane, i wspomina mimochodem o przychyl-
nej opinii arcyksięcia Ferdynanda, o której wyżej była mowa. Następnie w swojej 
opinii (Gutachten) rozbiera szczegółowo sprawozdania starostów.

Starosta tarnowski (v. Ettmayer) ograniczył się do doniesienia, że kazań jezuic-
kich słuchały tysiące. Podpadło mu tylko to, że jezuici mieli przytaczać ucisk ludu 
wiejskiego przez dziedziców jako główną przyczynę kar zsyłanych przez niebo 
na grzeszną ludzkość. Równocześnie donosił starosta, że już postanowiono na przy-
szły rok odbyć misję w Lisiogórze należącej do księcia Władysława Sanguszki.

Starosta bocheński (Bernd) donosił, że misje miały nadspodziewanie wielki udział 
wiejskiego ludu, a nabożeństwo to zbudowało go i podniosło podupadłą religijność. 
Jednakże inni uważali te misje za przeciwne duchowi czasu i przez to szkodliwe, 
że przez nie szerzy się znienawidzony jezuityzm („wegen des Umsichgreifens des 
verleideten Jesuitismus”). Tego zdania było przede wszystkim duchowieństwo pa-
rafialne, któremu się to mianowicie nie podobało, że jezuici starali się pozyskać lud 
przez ścisłą bezinteresowność, a w kazaniach swoich występowali bezwzględnie 
(„schonungslos”) przeciw chciwości i zdzierstwu większej części duszpasterzy. 
W ten sposób przyczynili się więc do jeszcze większego osłabienia zaufania po-
między pasterzami a parafianami.

Starosta wadowicki wysłał do Łodygowic komisarza powiatowego Sala, który 
tam wszelako był całkiem zbyteczny, bo porządek nie był niczym naruszony. Ludu 
bywało po pięć tysięcy. Nabożeństwa odbywały się też pod gołym niebem, a kazania 
były tak zastosowane do pojęcia ludu i wywierały taki wpływ, jakiego komisarz 
Sala dotąd nigdy nie widział. Przy tym podziwiał poświęcenie, z jakim misjonarze 
ponosili wielkie trudy. Natomiast duchowieństwo parafialne patrzało niechętnie 
na tak wielkie zbiegowisko ludu, a świeckie głosy odzywały się, że wcale by nie 
było trzeba jezuitów, gdyby tylko proboszczowie spełniali gorliwie swoje obowiązki. 
W dalszym ciągu wspomina pan komisarz w sprawozdaniu swoim o egzorcyzmie 
nad dwudziestoletnią dziewczyną, która już od dwóch lat (1832) była w kuracji 
u miejskiego lekarza w Kentach. Nad tą osobą podejmował już egzorcyzm sam 
proboszcz i następnie bernardyni w Kalwarii, ale bez skutku. Tutaj w czasie misji 
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ograniczyli się jezuici do odmówienia modlitw przepisanych w rzymskim rytuale, 
a osoba ta ma się odtąd dobrze. Jednakże różnowiercy różne robili nad tym uwagi, 
baron Krieg twierdzi nawet, że to dało powód do zabobonu z jednej, a do szyderstw 
z drugiej strony. Natomiast Jego Królewska Wysokość arcyksiążę Ferdynand jest 
odmiennego zdania.

Z tego wszystkiego wynika, mówi dalej ks. Buchmeyer, że misje te zrobiły dużo 
dobrego, jednakże sam biskup tarnowski przyznaje, że obudziły zazdrość pomię-
dzy duchowieństwem parafialnym, ale to jest jego rzeczą z jednej strony nie dawać 
duchowieństwu powodu do zazdrości (to jest nie pozwalać na misje), a z drugiej 
strony starać się o to, żeby pomiędzy klerem parafialnym ożywił się duch pasterski. 
Rzeczą też biskupa powinno być czuwanie nad tym, żeby kazania były głoszone 
tylko w duchu Zbawiciela, jeśli więc jezuici rzeczywiście powstawali przeciwko 
uciskowi ludu ze strony dziedziców, to należałoby tę rzecz zbadać i stanowczo tego 
jezuitom zakazać, bo mogłyby stąd wyniknąć bardzo niebezpieczne skutki. Również 
należałoby sprawdzić, czy rzeczywiście jezuici zarzucali chciwość duchowieństwu 
parafialnemu w bocheńskim powiecie.

Ponieważ ze sprawozdania starosty wadowickiego wynika, że tam jeszcze wy-
konują się egzorcyzmy, przeto należałoby ponownie ogłosić rozporządzenie z dnia 
1 marca roku 1775 (cesarzowej Marii Teresy), zakazując egzorcyzmów nad tzw. 
opętanymi, a ordynariatom polecić, żeby wydały odpowiednią instrukcję.

Razem wszystko zebrawszy, przychodzi referent do tego przekonania, że spraw-
dziły się obawy wyrażone w przedłożeniu z dnia 24 stycznia 1833 roku przez mniej-
szość, bo chociaż może misjonarze obudzili chwilowo zapał religijny, to jednak nie 
ulega wątpliwości, że używali środków nagannych i niebezpiecznych, a stąd zaufanie 
ludu – o ile się zwróciło do nich, o tyle odwróciło się od pasterzy, u których powstało 
uczucie upokorzenia. Przez to samo zasiane zostało ziarno rozdwojenia i osłabione 
te węzły, od których zawisł ich błogi wpływ na niższe klasy, a po części i ich silne 
jednoczenie się z zamiarami i postępowaniem rządu („ihr feses Anschliessen an die 
Zwecke und Massregeln der Regierung”). Ten ustęp jest niezmiernie ważny, bo tłu-
maczy niechęć centralnego rządu do misji odprawionych przez jezuitów, na których 
wychowanie i wykształcenie rząd nie miał żadnego wpływu, podczas gdy wycho-
wanie kleru świeckiego dzierżył w ręku i poczytywał już teraz duchowieństwo 
galicyjskie za powolne narzędzie.

Tak daleko szedł ks. Buchmayer w swoim referacie, jednakże zastrzegał się, że to, 
co teraz następuje, było zdaniem przewodniczącego, czyli naczelnego kanclerza 
hrabiego Mittrowsky’ego, który wprost do cesarza apelował, żeby najlepiej było 
powrócić na tory wytknięte przez Marię Teresę i zasady wypowiedziane z wielką 
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jasnością i prostotą w dekrecie z 1 marca 1775, w którym zakazała wszelkich egzor-
cyzmów, bo misje dały świeży dowód, jak łatwo może religia doznać pohańbienia 
przez zabobon szerzony pomiędzy ciemnym ludem201.

Mimochodem dodajemy, że był to ostatni referat ks. Buchmeyera, bo w tym roku 
mianowano go sufraganem i generalnym wikariuszem w Wiedniu. Jeśli on nie po-
dzielał zupełnie zdania hrabiego Mittrowsky’ego i barona Pillersdora, to w każdym 
razie jego następca, ks. Meschutar, był powolniejszy, jak to zaraz zobaczymy.

Na nic jednak nie przydały się rady obydwóch kanclerzy, bo w gabinecie cesar-
skim przeważały inne wpływy, i na marginesie tego przedłożenia napisano cesarski 
dekret (27 lipca 1835 roku), polecający tylko powiadomić biskupa tarnowskiego 
o tym, że w niektórych kazaniach misyjnych była nieodpowiednia treść (zweckwi-
driger Inhalt) i że proboszcz oraz „franciszkanie” w Kalwarii popełnili (verübt) 
egzorcyzm. Na końcu jednak dodano: nie trzeba ogłaszać w Galicji rozporządzenia 
z dnia 1 marca 1775 roku (które zakazywało wszelkich egzorcyzmów).

Tymczasem odbywały się w tarnowskiej diecezji misje w maju i czerwcu tego 
roku, mianowicie w Staniątkach, Niegowici i Lisiogórze, a biskup tarnowski, wów-
czas już arcybiskup nominat lwowski, Franciszek Pisztek przesłał do gubernium 
sprawozdanie o tychże misjach dnia 15 grudnia 1835 roku. Zastępca generał-gu-
bernatora we Lwowie baron Krieg wysłał je do Wiednia, dołączywszy sprawoz-
danie starosty w Bochni Bernda, byłego starosty w Tarnowie, a teraz już hofrata, 
v. Ettmayera, i nowego naczelnika powiatu (Kreisvorsteher), byłego sekretarza 
gubernatora, v. Breinla. Od siebie dodał baron Krieg tylko uwagę, że wedle tych 
czterech sprawozdań wywarły misje wpływ dobroczynny na lud. Nie przywiązywał 
też żadnej wagi do uszczypliwych doniesień starosty tarnowskiego Breinla, który 
sam przyznawał zresztą, iż osobiście na misji nie był, a więc tylko plotki pozbie-
rane donosił. To sprawozdanie swoje adresował baron Krieg wprost do hrabiego 

201  „Wie wünschenswerth und rathsam es sei die Bahnen zu verfolgen, welche die erlauchte Ahnenfrau 
Ew. Majestät, die fromme und weise Kaiserin Maria Theresia in ihrer allerhöchsten Entschliessung auf den 
anverwahrten Vortrag der treugehorsamsten Hofkanzlej vom 11 Februar 1775 mit eben so vieler Klarheit als 
einfacher Würde, bezeichnet hat”. Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 84, Sign. VI 226, August 1836. Bericht 
der galiz. Landesgubern. über den Erfolg der in den Sommermonaten 1834 in der Tarnower Dioecese abgehal-
tenen Missionen von den Priestern der Gesellschaft Jesu. Lemberg, 22 Februar 1835. N. 1524 Krieg. Note an 
S. Excell. Graf v. Mittrowsky, Klausenburg, 4 Maerz 1835. Eh. Ferdinand. Erlass an das glaiz. Guber., Wien, 
3 Maerz 1835 Z. 5268. Bericht des galiz. Guber., Lemberg, 8 April 1835, an S. Exellenz Gr. V. Mittrowsky 
N. 2375 et 2596. Krieg. Note an S. Exell. Obersten Kanzler Graf v. Mittrowsky, Klausenburg, 17 April 1835, 
N. 544–g. g. g. R. P. Eh. Ferdinand. Vortrag der ver. treugeh. Hofkanzlej. Wien, 7 Maij 1835. N. 3171. Refer. 
Buchmaijr. In margine: Schönbrunn, 27 Juli 835. Auf Allerh. Befehl Sr. Mtt. Eh. Ludwig. Verordnung an 
d. galiz. Guber., 5 August 1835. Refer. Hofsekretär Rübecka. Prot. N. 20349–2721. Unterthänige Note a. S. Kö. 
Hochh. den Civil u. Militär-Gouverneur in Galizien Erzh. Ferdinand, Wien, 5 August 1835. Rübecka.
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Mittrowsky’ego zamiast do arcyksięcia Ferdynanda, a więc znowu poza plecami 
arcyksięcia, który podówczas w Wiedniu bawił. Kancelaria Nadworna naprawiła 
tę „pomyłkę” i posłała sprawozdanie arcyksięciu, który zrobił tylko na margine-
sie dopisek, w którym wyraził swoje zadowolenie z tego, że misje okazują się tak 
pożyteczne i że je lud przyjmuje jako wielkie dobrodziejstwo. Zauważył również, 
że starosta Breinl plotki pozbierał. Inaczej jednak o tym myśleli inni.

Nowy referent Kancelarii Nadwornej ks. Meschutar opracował przedłożenie dla 
cesarza na podstawie powyższego materiału. Czytamy tam najpierw, co pisał biskup 
Pisztek w sprawozdaniu swoim o trzech misjach: „Wbrew złośliwym zarzutom, jakie 
podnoszą nieprzyjaciele jezuitów, a raczej katolicyzmu, a przeto i wszelkiej prawdy 
oraz prawego porządku, płynęły tysięczne rzesze, tak samo jak poprzedniego roku, 
na misje, które się tego roku latem odbywały. Mimo niepogody wytrwało do ośmiu 
tysięcy ludu na misjach po sześć do ośmiu dni bez przerwy, uczestniczyło w nabo-
żeństwach rannych i wieczornych, wysłuchało po piętnaście do osiemnastu kazań 
i trzydziestu katechez. Do spowiedzi cisnęło się tyle ludu, że nie wszyscy mogli 
być wysłuchani, chociaż po osiemnastu do dwudziestu księży słuchało bezustannie 
spowiedzi przez siedem, a nawet osiem dni, tak że reszta dopiero w swoich parafiach 
mogła po skończonej misji się wyspowiadać. Około trzydziestu tysięcy ludu przy-
jęło Komunię św. w czasie tych misji, a przeszło sto tysięcy brało w nich udział”.

Dalej pisze biskup, że kanonicy, którym pod swoją nieobecność zlecił nadzór nad 
misjami, oraz proboszczowie, których przesłuchiwał, chwalili jednogłośnie pracowi-
tość niesłychaną, poświęcenie i wytrwałość w znoszeniu trudów przez misjonarzy 
i świadczyli, że pominąwszy niektóre mniej rozważne, trywialne i przyzwoitości – 
ale nie prawdzie lub porządkowi – sprzeciwiające się wyrażenia, wszystkie, zresztą, 
nauki misjonarzy były popularne, zrozumiałe, skuteczne i do potrzeb czasu zastoso-
wane. Zbijali w nich fałsze szerzone obecnie przez indyferentyzm religijny, wykazy-
wali zgubne skutki chęci używania i dogadzania zmysłom. Mimo to zostali misjona-
rze w Lisiogórze oczernieni, bo rozpuszczono plotkę, że wskutek kazań misyjnych, 
mianowicie o piekle, zwariowało sześciu ludzi. Biskup nakazał śledztwo, z którego 
się pokazało, że pomiędzy ludem były dwie osoby już dawniej obłąkane, które 
gadały od rzeczy, a to przypisali nieprzyjaciele jezuitów jako winę misjonarzom.

Wreszcie, nadmienił biskup, że w myśl dekretu carskiego (z dnia 27 lipca roku 
poprzedniego) zarządził śledztwo, czy naprawdę misjonarze dopuścili się nad-
użycia w kazaniach przeszłorocznych, wszelako zewsząd otrzymał zapewnienia 
najzupełniej uspokajające, że misjonarze uczą zawsze uległości dla każdej wła-
dzy, poszanowania porządku i miłości. Z tego powodu musi oskarżenia te uważać 
za bezpodstawne.
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Sprawozdania z bocheńskiego powiatu zawierały tylko doniesienie, że misje od-
były się spokojnie, ale że owoce ich widoczne są tylko u młodszej generacji, która 
skorzystała dużo z nauk i objawia większy zapał religijny. Zresztą, opinia publiczna 
była obojętna na to, co się na misjach działo. Zauważono tylko, że misjonarze trzy-
mali się na osobności, poza czynnościami kościelnymi, tak dalece, że nawet osobno 
jadali, a nie razem z duchowieństwem świeckim.

Relacja nowego starosty w Tarnowie – smutnej pamięci – Breinla była niekorzyst-
na, jednakże wiemy już, że i prezydium gubernialne, i generał gubernator arcyksiążę 
Ferdynand uznali te doniesienia za plotki. Mimo to referent kancelarii sformuło-
wał opinię, że biskup chwali sobie misje, lecz sprawozdania starosty brzmią mniej 
korzystnie. Zwłaszcza sprawozdanie tarnowskiego starosty zasługuje na uwagę, 
bo chociaż to mają być plotki, ale z jednej strony on przeciwnie twierdzi, że to są 
fakta, zaczerpnięte z wiarogodnych źródeł, a z drugiej strony, sam biskup przyznaje, 
że misjonarze używali wyrażeń trywialnych, nieprzyzwoitych. Z tego wynika przeto, 
że biskup powinien tego żądać, aby mu jezuici przedkładali przed misją piśmienne 
kazania i żeby nadal nie dopuszczał podobnych nadużyć. Kancelaria nie ma wpraw-
dzie uzasadnionej przyczyny, żeby stawić wniosek o zakazanie zupełne dalszego 
odbywania misji, ale tym mniej może na podstawie relacji starostów w to wierzyć, 
żeby misje wywierały rzeczywiście dobroczynny wpływ na niższe warstwy narodu.

Cesarz kazał dopisać na marginesie, że doniesienie o misjach, które się w roku 1835 
odbyły, służy mu do wiadomości, i tak cała robota ks. Meschutara była na nic. Tyle 
pewna, że on w swoim referacie nazwał rzeczy po imieniu, bo wszystkim starostom 
w Galicji najbardziej to się nie podobało, że jezuici mówili z pamięci, a nie mieli 
kazań na piśmie, przygotowanych do cenzury pana starosty.

Przez następne całe osiem lat nie masz śladu w aktach, żeby jakiekolwiek mi-
sje w Galicji się odbyły. Dopiero w roku 1844 urządzone zostały w archidiecezji 
lwowskiej, gdzie arcybiskupem był ks. Pisztek. Z jego obszernej relacji przesłanej 
do gubernium lwowskiego dowiadujemy się, że misje te odbywały się w czterech 
miejscach: Pieniaki, Załoźce, Brody i Kamionka Strumiłłowa. Wedle reguły je-
zuickiej odbywała się najpierw tzw. mała misja w okolicznych miejscowościach, 
a następnie wielka misja w samej parafii. Jako misjonarze pracowali na przemian 
następujący jezuici: ojciec Załęski Stefan, ojciec Budźko Mikołaj, ojciec Reutt Stefan, 
ojciec Kiejnowski Franciszek Ksawery, ojciec Kosiarski Jan, ojciec Snarski Karol, 
ojciec Zaleski Józef i ojciec Harder Michał.

Pierwsza misja odbyła się w Pieniakach od 15 czerwca do 1 lipca włącznie. Zaczęła 
się zaś od ośmiodniowej małej misji, czyli katechizacji i przygotowania do godnego 
przyjęcia sakramentów świętych w miejscowościach: Czernica i Maliniska, nale-
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żących do sąsiedniej parafii Podkamień; Huta Brodzka (? zapewne Ruda Brodzka), 
parafii Stanisławczyk; Markopol (parafii Pieniaki) i Hucisko (Hucisko Brodzkie, 
parafia Ponikwa).

Po tygodniu rozpoczęła się w Pieniakach samych wielka misja, w czasie której 
były co dzień cztery kazania i rachunek sumienia w formie nauki z ambony, a przy 
tym nabożeństwa ranne i wieczorne. W przedostatnim dniu odbyła się uroczysta 
procesja, a na zakończenie nabożeństwo żałobne. Przeciętnie bywało co dzień 
po sześć tysięcy osób, a komunikowało trzy tysiące.

Po pięciodniowej przerwie rozpoczęli ci sami misjonarze misję w Załoźcach 
i w tym samym porządku co poprzednio. Małą misję odbywali przez tydzień 
w okolicznych miejscowościach, należących do tejże parafii, to jest: Trosianiec, 
Milno, Białogłowy, Obażańce i Brodek (parafia Zastawna). Dnia 14 lipca rozpo-
częła się wielka misja w Załoźcach. Brało w niej udział po cztery tysiące osób, 
a ostatniego dnia, 21 lipca, było siedem tysięcy ludzi mimo niepogody. Misja ta 
upamiętniła się tym, że dziedzic hrabia Miączyński założył szpital dla dziesięciu 
ubogich, a wzruszony tym przykładem tamtejszy aptekarz zobowiązał się dostar-
czyć darmo lekarstw dla chorych w tymże szpitalu, dopóki będzie w Załoźcach  
przebywał.

Trzecia misja odbyła się w Brodach we wrześniu, a wedle aktu nadesłanego 
do konsystorza przez proboszcza, minęło właśnie lat 95, od kiedy po raz ostatni 
(rok 1749) odbyli tam misję członkowie Kolegium Towarzystwa Jezusowego, które 
wówczas istniało we Lwowie. Teraz odbywali ją z tym samym zapałem i poświę-
ceniem. Mała misja odbywała się również najpierw w sąsiednich miejscowościach, 
po czym dnia 10 września rozpoczęła się wielka misja w samym mieście. Ludu by-
wało po dziesięć tysięcy. Dziesięciu księży słuchało spowiedzi świętej codziennie 
od piątej rano do dziewiątej wieczorem i przeszło sześć tysięcy osób komunikowało. 
Co dzień było po sześć kazań większych i po dwa mniejsze, a zawsze pod gołym 
niebem, na cmentarzu, dlatego że kościół nie mógł takiej liczby pomieścić, a piękna 
pogoda sprzyjała.

Po pięciodniowym odpoczynku udali się misjonarze do Kamionki Strumiłłowej 
i „rozpoczęli apostolską działalność” w miejscowościach okolicznych, należących 
do tejże parafii i do sąsiedniej parafii Tadanie. W wigilię św. Michała rozpoczęła się 
wielka misja w Strumiłłowej Kamionce. Nie sprzyjały jej wprawdzie dwie okolicz-
ności, to jest niepogoda, i druga, że prace w polu już się były rozpoczęły, ale mimo 
to był udział ludu bardzo wielki.

Ogólnie wszystkie misje przyniosły świetne skutki i wszędzie wspierało misjo-
narzy pracą swoją duchowieństwo świeckie, łacińskie i unickie. Jedyny wyjątek 
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stanowił tylko ruski proboszcz w Kamionce Strumiłłowej, który żadnego udziału 
nie brał w misji202.

Gubernium zażądało opinii starosty w Złoczowie o misjach, które się odby-
ły w jego obwodzie. Pan starosta sam nie był na misjach, tylko posłał na misje 
w Pieniakach i Załoźcach komisarza Heiderera, ale sam dobrze wiedział, skąd wiatr 
wieje. Dlatego też ze sprawozdania komisarza wydedukował ten wniosek, że misje 
chybiają po większej części celu. Prawda, że w Pieniakach i Załoźcach osiągnęły cel 
zamierzony, ale to tylko dlatego, że tam pobożność rodziny hrabich Miączyńskich, 
zapał misjonarzy i życzliwe usposobienie duchowieństwa parafialnego złożyły się 
razem na korzystny rezultat. Były tam chwile rozrzewniające, wielu wylewało łzy 
w czasie kazań, a długoletni nieprzyjaciele podawali sobie ręce do zgody. Wszelako 
tak jaskrawe skutki mogą tylko tam być osiągnięte, gdzie wszystkie czynniki razem 
współdziałają, to jest: gminy, dziedzic i duchowieństwo parafialne. Dlatego nie moż-
na wprawdzie misji całkiem zakazać, ale należy je ograniczyć tymczasowo. Przede 
wszystkim chodzi o wybór miejsca stosownego dla misji i o tym powinien decydo-
wać starosta, który najlepiej zna stosunki. W pierwszym rzędzie jednak należałoby 
nakazać jezuitom, żeby unikali wszelkiej przesady, a zwłaszcza żeby nie mówili 
kazań z pamięci („extemporiren”), bo przez to narażają się u klas wykształconych 
na śmieszność, a chybiają celu u ludu wiejskiego. Przy tym nie powinny misje trwać 
tak długo, bo to jest uciążliwe i niezdrowe, a długie kazania i tak liczne w jednym 
dniu nużą i nie mogą mieć pożądanego skutku. W ogóle powinno się bacznie czuwać 
nad misjami, żeby sobie wyrobić o nich w przyszłości stanowczy sąd.

Przytoczyliśmy to sprawozdanie w obszernym streszczeniu, bo jest w swoim 
rodzaju niezrównane. Pan starosta nic nie mógł zarzucić misjom jezuitów, a jed-
nak znalazł dziurę w całym, ale pan starosta słyszał jak trawa rośnie, a komisarz 
Heiderer równie był człek nie w ciemię bity. Ich sprawozdania wyglądają też na to, 
jakby były pisane na zamówienie.

 202 Zwracaliśmy już uwagę na to, że już w roku 1832 wyrażało gubernium lwowskie obawę, że misje je-
zuickie mogłyby dać powód Rusinom do skarg o „chwytanie dusz”, a biskupom do zażaleń. Duchowieństwo 
ruskie jednak nie skarżyło się na misje, skoro w roku 1844 jedyny zaszedł przypadek, że ruski pleban trzy-
mał się z daleka. Mimo to biskupi ruscy już w 1842 zanieśli do Rzymu skargę na jezuitów o przeciąganie 
Rusinów na łaciński obrządek. Z powodu tego wywiązała się dwuletnia korespondencja pomiędzy ówcze-
snym prokuratorem Towarzystwa Jezusowego ojcem Becksem a kardynałem Ostinim, z której wynika, 
że późniejszy generał Towarzystwa doskonale był poinformowany o stosunkach politycznych w Galicji. Dnia 
18 listopada 1842 pisał ojciec Becks: „Multi ex graecis-unitis in Galicia tenui filo cum Ecclesia cohaerent”. 
Zob. S. Załęski, Historia zniesienia jezuitów, l. c., t. 2, s. 496. Tym bardziej ryzykowny był eksperyment 
polityczny, którego się w pięć lat później chwycił gubernator galicyjski hrabia Stadion, o czym później 
wspomnieć wypadnie. 
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Przez cały rok następny nic nie słychać o misjach, ale dnia 14 czerwca 1845 roku 
urządził arcybiskup Pisztek we Lwowie wielką dwutygodniową misję, a urządził 
tak, że na pozór nie była to misja jezuicka, bo odbywała się pod kierunkiem pro-
boszcza kapituły metropolitarnej ks. infułata Ostrowskiego, a udział brało ducho-
wieństwo świeckie i wszyscy zakonnicy we Lwowie. Z urzędowego sprawozdania, 
które przesłał arcybiskup, dowiadujemy się następujących szczegółów. Wszyscy 
proboszczowie przybyli do katedry w procesji ze swoimi parafiami. Arcybiskup 
udzielił błogosławieństwa wszystkim duchownym, którzy w pracach misyjnych 
mieli brać udział. W czasie uroczystych nieszpór powiedział kazanie kanonik Juliusz 
Gałdecki. Codziennie miewali jezuici po osiem nauk krótszych i dłuższych, kateche-
zę, a na końcu rekapitulację wszystkich kazań. W czasie misji były dwie generalne 
komunie i dwa wykłady liturgiczne. W ostatnim dniu odbyły się dwie uroczyste 
procesje. Jedna przed południem odbyła się po rynku – podobnie jak na Boże Ciało – 
z monstrancją i czterema stacjami, i czterema ewangeliami. Przy drugim ołtarzu był 
tron dla arcybiskupa i tutaj w jego obecności odprawił pontyfikalną mszę proboszcz 
kapituły ks. Ostrowski, a kazanie powiedział scholastyk katedralny ks. Lisiecki, które 
zakończył odmówieniem wyznania wiary i obietnic na chrzcie świętym. W procesji 
tej brało udział około czternastu tysięcy ludzi.

Jeszcze liczniejsza była procesja po południu. Wszyscy proboszczowie zgroma-
dzili się z parafianami na placu Tumskim i stamtąd wyruszyła procesja na cmentarz 
Łyczakowski, gdzie jeden z księży misjonarzy miał konkluzyjne kazanie o sądzie 
ostatecznym i gdzie ustawiono krzyż na pamiątkę misji, a arcybiskup udzielił od-
pustu nadanego przez Jego Świątobliwość. Ludu było przeszło dwadzieścia tysięcy. 
Nazajutrz (30 czerwca) zakończono misję żałobnym nabożeństwem.

Przez całe dwa tygodnie była katedra co dzień zapełniona bezustannie ludem, 
że w drugim zwłaszcza tygodniu wcale pobożnych pomieścić nie mogła. Tłumy 
okolicznego ludu przybywały do Lwowa na wieść o misji. Dwunastu księży słuchało 
bezustannie spowiedzi, i to nie tylko podczas, ale i dłuższy czas po skończonej misji. 
Misjonarze okazali chwalebną i niezmordowaną gorliwość, a wierni okazywali arcy-
biskupowi publicznie wdzięczność za urządzenie misji, gorąco i szczerze dziękowali 
mu, ile razy był w kościele. Natomiast zauważył arcybiskup, że z klas wykształconych 
niewiele tylko brało udział w tym nabożeństwie. Przypisywał to duchowi czasu, który 
sprawia, że ludzie unikają wszelkich publicznych nabożeństw i w ogóle życia kościel-
nego i mają ten przesąd, że misje przeznaczone są tylko dla tłumu. W końcu podnosił 
arcybiskup z uznaniem w swoim sprawozdaniu, że wszelkie zarządzenia władzy 
celem utrzymania porządku były przestrzegane z wszelką ścisłością i że mimo tak 
wielkich tłumów na cmentarzu Łyczakowskim nie było żadnego wypadku.
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Inaczej jednak zapatrywał się na tę wielką misję odprawioną we Lwowie dyrektor 
policji (Sacher). W jego relacji czytamy, że ogólny sąd, który wydają najszanowniej-
sze głosy („achtbarsten Stimmen”) o misjach, jest ujemny i wszystkie zgodnie utrzy-
mują, że tego rodzaju nabożeństwa są niepraktyczne, niemądre i chybione w całym 
wykonaniu. Są też zupełnie niepotrzebne, bo w takim kraju jak Galicja – katolickim, 
w którym religia jako dziedziczna po przodkach jest z prawdziwą czcią szanowana 
i przechowywana, nie grozi Kościołowi katolickiemu żadne niebezpieczeństwo, tak 
że np. świeżo wywołane rozdwojenie religijne w Niemczech pewnie by w Galicji 
nie znalazło odpowiedniego pola. Pan dyrektor policji miał zapewne na myśli ruch 
tzw. niemieckokatolicki, wywołany przez ks. Rongego, Posta i Czerskiego właśnie 
w owym czasie. W tym się też nie mylił, że ruch ten w Galicji nie mógł liczyć na zwo-
lenników, bo ich też pomiędzy Polakami wcale nie szukał, ale właśnie na tej fałszywej 
przesłance budował pan dyrektor dalszą argumentację, że misje są niepotrzebne, 
jakby ich celem było powstrzymanie „deutschkatolicyzmu” i innych herezji. Wedle 
jego twierdzenia, miał to jednak być powód misji i główny temat wszystkich kazań, 
które były prawione w katedrze, na rynku i na cmentarzu, a przecież pomiędzy ludem 
ledwie setny czy tysięczny coś słyszał o tej niemieckiej herezji, przeto kto wie, czy 
nie lepiej było wcale ludowi o tak niebezpiecznej sprawie nie mówić, bo w naturze 
ludzkiej przecie leży, że owoc zakazany właśnie bardziej smakuje. Powszechne też 
było zdanie, wedle pana dyrektora, że to było niemądrze gadać z ambony we Lwowie 
o tym, co się w Niemczech dzieje, dlatego to kazania te wzbudziły ogólną niechęć 
i miały pewien przysmak – niebezpieczny dla najwyższych interesów społecznych 
stosunków. Przede wszystkim jednak raził duch nietolerancji dla wszystkiego, co nie 
jest rzymskokatolickie, zwłaszcza w państwie, w którym na mocy patentu toleran-
cyjnego przysługuje wszystkim wyznaniom wolność religijna, a zwłaszcza w takim 
mieście jak Lwów, w którym tyle różnych wyznań się mieści, musiało zapanować 
ogólne zdziwienie, że protestantów, ewangelików, Żydów itd. ogłoszono za potępio-
nych i przestrzegano przed ich towarzystwem, i zalecano jako najświętszy obowiązek 
ich unikanie, dlatego że obcowanie z nimi może zatruć duszę wiernego katolika. 
Przykazanie miłości ujęte było w tych kazaniach w tak ciasne pęta, że gdyby takie 
przekonania miały się zakorzenić, to musiałyby się pozrywać wszelkie węzły tole-
rancji i zgody. Przeto odzywały się też głosy nagany, że władza nie wywarła na te 
kazania cenzuralnego wpływu („keinen zensurirenden Einfluss genommen habe”).

Kazania te miały inną jeszcze niebezpieczną stronę społeczną, dlatego że w kil-
ku kazaniach ujawniła się tendencja do poniżenia wyższych stanów. Pochlebiano 
bowiem ludowi ad captandam benevolentiam takimi wyrażeniami, które by chyba 
były stosowne w ustach komunistycznego zapaleńca, jakoby tylko jeszcze jedynie 
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pomiędzy ludem przechowywała się prawdziwa wiara, a jakoby tamci gonili tylko 
za teatrami, wyścigami i zabawami ludowymi, że przeto jako bezbożni będą za to 
w piekle pokutowali. Przy tym wzywano sługi, aby dozorowały swoje państwo 
i strzegły się ich złego przykładu, żeby opuszczały taką służbę, w której nie mogą 
pełnić swoich obowiązków religijnych, to jest uczęszczać do kościoła, do sakramen-
tów świętych i postów zachować. W ten sposób, nadużywając powagi duchownej, 
oddawano w ręce służby cenzurę najświętszych stosunków w najściślejszym życiu 
rodzinnym, a przecie służba ma i tak we Lwowie złą opinię przez swoją arogancję 
i zepsucie. Trudno by pewnie było zaprzeczyć, że tego rodzaju występowanie na am-
bonie zasługuje na nazwę demonstracji i podburzania. Co więcej, pan dyrektor policji 
otrzymał doniesienie o niektórych kazaniach, których tendencja musiała zwrócić 
uwagę policji wobec stosunków panujących w Galicji, a mianowicie że w kazaniach, 
które zresztą tylko w języku polskim były prawione, przemawiano do ludu, nazy-
wając go „Słowianie”, a przytaczano przykłady wzniosłych czynów i cnót ze starej 
polskiej historii. Skutki takiej agitacji wobec niespokojnej i dla Niemców niechętnie 
usposobionej publiczności trudno by było pewnie usprawiedliwić wobec rządu.

Całe to sprawozdanie dyrektora policji, tendencyjne i na fałszywych donosach 
oparte, dowodzi jednej rzeczy, to jest, że rząd chciał na wszelki sposób zakazać 
misji jezuitom, a nie mógł tego uczynić wbrew woli cesarza. Do tego celu mogło 
takie właśnie sprawozdanie bardzo być przydatne; mniejsza o to, czy zawierało 
prawdę. Że zawierało fałsze, wykazał to arcyksiążę Ferdynand. Przesyłając na ręce 
najwyższego ówczesnego kanclerza hrabiego Inzaghi, który nastąpił po hrabim 
Mittrowsky’m, sprawozdanie arcybiskupa i dyrektora policji, dodał swoją opinię 
o misji lwowskiej, i to bardzo pochlebną.

Naturalna rzecz, pisze arcyksiążę Ferdynand, że taka publiczna, potężna mani-
festacja wiary katolickiej w stolicy kraju nie była przyjemna dla religijnego indyfe-
rentyzmu tych ludzi, którzy się sami nazywają wykształconymi i oświeconymi, nic 
więc dziwnego, że się odzywały ich głosy nagany. Pojedyncze zdania i wyrażenia 
wyrwane bez związku z kazań, z dodatkami własnymi, a do tego jeszcze przekrę-
cone, podawano z ust do ust, nie przekonawszy się o prawdzie, byle tylko ganić. 
Prawda, że tutejszy dyrektor policji do takich ludzi bynajmniej nie należy, bo znam 
jego usposobienie, ale i on pozbierał te głosy nagany i w pierwszym momencie (!) 
przedstawił je w swoim sprawozdaniu jako głos publicznej opinii.

Ten ostatni zwrot przypomina sarkazm Szekspirowski w Juliuszu Cezarze i za-
wiera delikatny zarzut, że dyrektor policji w „pierwszym momencie” napisał spra-
wozdanie, a więc bez głębszego zastanowienia. W rzeczywistości bowiem pisał 
pięć miesięcy po odprawionej misji. Zwróciłem jednak, powiada arcyksiążę dalej, 
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uwagę na to, co sprawozdanie zawiera, i zasięgnąwszy z różnych stron dokładnych 
informacji, mogę Waszej Ekscelencji zdać sprawę co do głównych rzeczy.

Najpierw niesłuszny jest zarzut uczyniony misjonarzom co do braku tolerancji, 
bo – wręcz przeciwnie, niż twierdzi dyrektor – uczono w kazaniach miłości bra-
terskiej wszystkich ludzi, a szczególnie błądzących braci. Prawda, że w kazaniach 
uczono, iż jest tylko jedna prawda i jedna wiara, która zbawia, ale kaznodzieja ka-
tolicki ze swego stanowiska inaczej uczyć nie może. Prawda i to, że upominano lud, 
jako wedle przykazań kościelnych i ustaw państwa nie wolno chrześcijanom służyć 
u Żyda. Po wtóre, nikt nie mówił, że w ludzie znajduje się wyłącznie jądro prawdzi-
wego chrześcijaństwa i że wyższe stany z obyczajami wydelikaconymi i uciechami 
światowymi, mianowicie teatrami, wyścigami i zabawami ludowymi, popadły w bez-
bożność. Wedle zapewnienia wiarygodnych osób nie wspomniano też ani słowem 
o zabawie ludowej, którą właśnie wtedy urządzono na dochód powodzią dotkniętej 
ubogiej ludności, natomiast jeden z kaznodziejów wspomniał o teatrze i wyścigach, 
ale w innym związku. Mianowicie zbijał zarzut, że na misjach prawią księża zawsze 
jedno i to samo, tą uwagą, iż przecie na wyścigach zawsze konie biegają, co jest 
przecie także stara rzecz. Na drugi zarzut, że na misjach panuje ciasnota, odpowie-
dział, że w teatrze bywa także ciasno, a przecie ludzie się cisną i jeszcze za to płacą.

Nieprawda, że kaznodzieje odzywali się do ludu, apostrofując go „Słowianie”, 
bo nazwy tej używano tylko przy wykładach liturgicznych, objaśniając obrzędy 
mszy świętej dla ludu unickiego, którego język kościelny jest – jak wiadomo – sło-
wiański. Prawda, że na końcu kazań wzywano wiernych do modłów za wszystkich 
nieszczęśliwych, ale nie robiono przy tym żadnych patriotycznych aluzji. W ogóle, 
mogę zapewnić Waszą Ekscelencję, że w żadnym kazaniu misyjnym nie powiedzia-
no nic przeciwnego zasadom katolickiego Kościoła albo wątpliwego pod względem 
politycznym. Za to ręczy mi nie tylko zamiłowanie prawdy osób, które badałem, ale 
i znany mi charakter i sposób myślenia tutejszego, tak zacnego arcybiskupa, który 
osobiście przysłuchiwał się kilku kazaniom i z pewnością by nie był ścierpiał ani 
milczał, gdyby były miały jaki przewrotny kierunek. To samo zapewnienie dało mi 
wielu mądrych i doświadczonych księży, którzy się kazaniom przysłuchiwali. Jak 
zresztą błahe i bezpodstawne były te wszystkie zarzuty, pokazuje się stąd, że szybko 
przebrzmiały, a natomiast zbawienne wrażenie na umysły wiernych, które te nabo-
żeństwa wywarły, coraz bardziej staje się widoczne i jest nadzieja, że będzie trwałe.

Wszystkie te sprawozdania nadesłane zostały do Kancelarii Nadwornej, a refe-
rat objął ks. Meschutar. On też opracował po pięciu miesiącach przedłożenie dla 
cesarza, którego sensu łatwo się domyślić wedle tego, cośmy poprzednio mówili. 
Streścimy je krótko.
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Prawda, że arcybiskup i arcyksiążę Ferdynand chwalą misje, które się odby-
ły w roku 1844 w Pieniakach, Załoźcach, Brodach, Kamionce Strumiłłowej i we 
Lwowie; prawda, że obaj spodziewają się po nich zbawiennego pożytku; ale starosta 
w Złoczowie i lwowski dyrektor policji wręcz przeciwne o tym wyrażają zdanie i nie 
tylko twierdzą, że misje chybiają celu, ale że są nawet podejrzane i niebezpieczne. 
Przeto kancelaria sądzi, że wobec niebezpiecznych tendencji obecnego czasu wska-
zana jest jak największa ostrożność, zwłaszcza że na podstawie właśnie tych relacji 
przyszła do przekonania, iż kazania misyjne, zwłaszcza we Lwowie, ujawniły słabe 
strony ducha stronniczego.

Kancelaria nie chciałaby wprawdzie całkowicie odmówić misjom wszelkiej po-
żyteczności, jednakże zniewolona jest najpokorniej radzić, że roztropność nakazuje 
w obecnych stosunkach unikać sposobności do licznego zbiegowiska ludu z róż-
nych stron i przerywania roboty, albowiem przy rozbudzeniu ducha stronniczego 
(„des Parteigeistes”) łatwo by mogło przyjść do nieporządków i zaburzeń. Nie darmo 
też biskupi galicyjscy, a zwłaszcza dawniejszy arcybiskup lwowski hrabia Ankwicz 
różne przeciwko misjom podnosili wątpliwości, przeto i teraz, wśród obecnych sto-
sunków, powinno by to należeć do lojalnych życzeń tamtejszego episkopatu, żeby 
unikano wszystkiego, co by mogło wywołać niepokoje, tym bardziej że przez misje 
mogłoby jeszcze bardziej upaść znaczenie kleru parafialnego, które przez pożało-
wania godne zdarzenia ostatnich czasów mocno zostało skompromitowane203, przez 
co by najważniejszy czynnik, służący do moralnego podźwignięcia ludu, stał się 
bezużyteczny. Na marginesie napisano: „służy do wiadomości”, a w imieniu cesarza 
podpisał arcyksiążę Ludwik.

Dla objaśnienia dodać trzeba, że ks. A. Meschutar pisał swój referat w kwiet-
niu 1846, a więc już po rzezi galicyjskiej, która wybuchła 19 lutego tego roku. 
Pierwszego maja odczytano cesarzowi Ferdynandowi to przedłożenie, ale nie wydał 
żadnego dekretu, tylko na rozkaz cesarski podpisał arcyksiążę Ludwik na margine-

203  „Dürfte es bei den jetzigen Zeitumständen ohnehin in den loyalen Wünschen des dortigen Episcopates 
liegen”. „Das durch die bedauernswürdigen Ereignisse der letzten Zeit stark kompromittire Ansehen”. Arch. 
MWiO, Acta, cit., Konwolut 111, Sign. VI. 129, Juli 1845; Konwolut 112, Sign. VI. 80, Mai 1846. Bericht 
d. galiz. Landes Praesid. an den Obersten Kanzler Graf Inzaghi Excellenz. Lemberg, 3 Maji 1845, N. 1879. 
Note an S. Excell Grafen Inzaghi, Lemberg, 18 Juni 1845. Z. 841 g.g.g. Eh. Ferdinand. Unterthänige Note 
a. S. K. Hoh. Eh. Ferdinand, Wien, 17 Juli. N. 21770–2421. Inzaghi. Meschutar Bericht Erzb. Pisztek, Lemberg, 
4 August 1845. Z. 2044. Bericht des Polizei-Direktor, 9 October 1845. Note. Eh. Ferdinand. Lemberg, 
2 November 1845. N. 1069 g.g.g. Vortrag der ver. Hofkanzlei. Wien, 13 April 1846. N. 38470–4200. Inzaghi, 
Pillersdorf, Krticzka, Meschutar. Margines: „Dient zur Wissenschaft. Wien, 1 Maji 1846 Auf allh”. Befehl 
Sr. Mtt. Eh. Ludwig. Sitzung ver. Hofkanzlei. Wien, 7 Maij 1846. N. 15082–1716 N. 990. Unterthänige Note 
a. S. K. H. Eh. Ferdinand General-Gouverneur in Galizien. Wien, 6 Mai 1846. Meschutar.
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sie, że sprawozdanie służy do wiadomości. W tydzień po tym otrzymał arcyksiążę 
Ferdynand, generalny gubernator Galicji, z Kancelarii Nadwornej notę, że cesarz 
przyjął do wiadomości sprawozdanie o misjach, ale nie mógł wiedzieć, jaką o nich 
opinię wyraziła kancelaria. Tę opinię poznaliśmy teraz dopiero, po pół wieku, i teraz 
też dopiero wiemy, jakim okiem patrzyli na misje jezuickie: ówczesny najwyższy 
kanclerz hrabia Inzaghi, nadworny kanclerz hrabia Pillersdorf, wicekanclerz ba-
ron Krticzka, nie mówiąc nic o referencie Kancelarii Nadwornej ks. Meschutarze, 
który był po rewolucji szefem sekcji dla spraw duchownych. On też najwięcej nas 
obchodzi – hrabia Pillersdorf – który i po rewolucji marcowej był ministrem spraw 
wewnętrznych, bo w jego ministerstwie właśnie rozstrzygnęły się losy jezuitów.

Przedłożenie opracowane przez referenta ks. Meschutara zawiera jeden tylko 
zwrot enigmatyczny, odnoszący się do duchowieństwa w Galicji. Powiedziano tam, 
że duchowieństwo to mocno zostało skompromitowane przez „pożałowania godne” 
zdarzenia ostatnich czasów i że przez misje mogłoby znaczenie duchowieństwa upaść 
jeszcze bardziej. Ukryty sens tego zwrotu stanie się jasny, jeśli sobie przypomnimy, 
iż w Wiedniu uważano kler parafialny za „starannie pielęgnowaną instytucję”, której 
zadaniem było lud wychowywać „w intencjach rządu”. W lutym 1846 roku zawiodła 
„starannie pielęgnowana instytucja”, bo całe duchowieństwo potępiło hajdamackie 
czyny, kilku nawet księży padło ofiarą szaleńców204. Była to więc „kompromitacja” 
w oczach biurokratów, którzy kapłana zawsze uważali za „urzędnika kościelnego”. 
Dlatego też baron Pillersdorf już w roku 1833 osobne wotum mniejszości przeciwko 
misjom jezuickim uzasadniał tym, że jezuici jako wychowani w zasadach innych 
niż kler parafialny muszą przez misje psuć całą robotę rządowi.

XIV. Zniesienie Towarzystwa Jezusowego w Galicji – 1848

Arcybiskup Pisztek umarł 2 lutego 1846 roku. Jedyny to spomiędzy Czechów spro-
wadzonych przez rząd do Galicji, który pozostawił po sobie dobre wspomnienie. 
Zabrał go też Pan Bóg na początku tego miesiąca, w którym krwawa hańba spadła 
na jego dawniejszą tarnowską diecezję, i oszczędził mu tego zmartwienia, że tam 
właśnie lud dał się uwieść do zbrodni Kaina. Ale z drugiej strony, mogli niemało 

 204 Zamordowany został między innymi ks. proboszcz Wojnarowicz w Brzanach, proboszcz w Pleśni, 
a w Nagorzynie zamordowany został bazylianin. W Staniątkach wywleczono proboszcza i jezuitów z kościoła 
i, sponiewierawszy, zawieziono skrępowanych do Bochni. Zob. J. Badeni, Żywot ks. Karola Antoniewicza, 
Kraków 1896, s. 91–136.
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tryumfować ci, którzy o misjach jezuickich pisali najgorsze relacje, jak starosta 
tarnowski Breinl, że się udało piekielne dzieło nawet w tych miejscowościach, 
w których misje się odbywały. Stolica arcybiskupa we Lwowie wakowała trzy lata, 
misji więc w archidiecezji nie potrzebował się rząd obawiać, natomiast w diecezji 
tarnowskiej był teraz gorliwy biskup Wojtarowicz, który potrzebę misji, zwłaszcza 
teraz po rzezi, dobrze rozumiał, i od prowincjała jezuitów niebawem żądał. Do tego 
zachęcał też generalny gubernator lwowski arcyksiążę Ferdynand205.

Oczywiście, nikt nie przeczuwał, że misje te mogą być komu solą w oku, sko-
ro dotąd istniało w całej swej mocy pozwolenie carskie na ich odbywanie z dnia 
27 września 1833 roku. Odprawili też jezuici dwadzieścia misji w tym roku206, 
a najznakomitszy misjonarz owych czasów, ojciec Karol Antoniewicz, sam opisał 
niesłychane wrażenie, jakie one wywarły na uwiedzionej do zbrodni ludności207. 
A sprawa była niełatwa, skoro np. w Lipnicy Niemieckiej chłopstwo z groźnym 
szemraniem odezwało się po pierwszej nauce ojca Antoniewicza i rozbrojone dopiero 
zostało jego nienaruszoną odwagę, kiedy odsłoniwszy piersi zawołał: „Jeśli jeszcze 
zmazać pragniecie ręce we krwi niewinnej, chodźcie, nie przelęknę się ani cepów, 
ani noży waszych”. O misjach tych nie masz śladu w aktach Kancelarii Nadwornej 
ani też nie znajdujemy ich zakazu po wyjeździe arcyksięcia Ferdynanda z Galicji208, 
nic więc nie zapowiada klęski, która miała spaść na zakon zupełnie niespodziewanie.

Przeciwnie, znajdujemy tu dziesięć konwolutów akt, dotyczących drobnej spra-
wy młyna w Nowym Sączu, która się wlokła przez dwa lata (1845–1847). Chodziło 
o układ, który miał być zawarty pomiędzy jezuitami a gminą miejską, a mianowicie 
o to, czy wystarczy podpis samego rektora kolegium sądeckiego, jak przepisuje reguła 
zakonu, czy też potrzebny jest podpis wszystkich członków kolegium, jak przepisywał 
dekret z dnia 27 marca 1787. Zapytywano w tej sprawie najwyższą instancję sądową 

 205 S. Załęski, Historia zniesienia jezuitów, l. c., s. 496, twierdzi, iż arcyksiążę Ferdynand zawezwał 
prowincjała Pierlinga, aby do miejscowości, w których najwięcej szalała zbrodnia, wysłał misjonarzy. 
J. Sygański, Historia Nowego Sącza, l. c., t. 3, s. 79, twierdzi, że misje w diecezji tarnowskiej podjęte były 
na wyraźne życzenie arcyksięcia Ferdynanda. Obaj milczą o biskupie Wojtarowiczu, jakoby jezuici mogli 
odprawiać misje w diecezji bez wiedzy i woli ordynariusza.

 206 Misje odbyły się w Brzanach, Bobowie, Bruszniku, Ciężkowicach, Lipnicy, Gromniku, Wilczyskach, 
Podolu, Rożnowie, Korzemnie, Tropiu, Staniątkach, Brzeźnicy, Nagoszynie i Wywiorce. Trzej inni jezuici 
odprawili pięć misji w okolicach podkarpackich: Chochołowie, Szaflarach, Poroninie, Zakopanem i Białce. 
S. Załęski, l. c., s. 499. J. Sygański, Historia Nowego Sącza, l. c., s. 79.

 207 K. Antoniewicz, Wspomnienia misyjne, Poznań 1846. Zob. W. Chotkowski, Mowa w pięćdziesiątą 
rocznicę śmierci ks. Karola Antoniewicza TJ powiedziana w kościele św. Barbary w Krakowie, 14 listopada 
1902, Lwów 1902, s. 8–11.

 208 J. Sygański, Historia Nowego Sącza, l. c., s. 79.
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i dziewięć guberniów austriackiej monarchii, aż wreszcie 28 czerwca 1817 roku od-
szedł z Kancelarii Nadwornej dekret do Lwowa, podpisany przez referenta dla spraw 
duchownych ks. Meschutara, oznajmujący, że ponieważ wedle reguły Towarzystwa 
Jezusowego jedynie przełożeni mają prawo i umocowanie do zawierania kontraktów, 
a podpis ich wystarcza, przeto nie ma potrzeby, żeby pod kontrakt w Sączu dali podpi-
sy wszyscy inni jezuici209. Wobec tego uwzględniania reguły zakonnej Towarzystwa 
Jezusowego jeszcze w czerwcu 1847 mogłoby się wydawać niespodzianką, że nie-
spełna rok po tym przedłożyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych cesarzowi wnio-
sek o zniesienie jezuitów. W aktach ministerialnego archiwum, na których opieramy 
nasze opowiadanie, jest tutaj przerwa. Widocznie zostały tu papiery „wyszkartowa-
ne”. Trzeba nam więc dla związku opowiedzieć pokrótce przebieg sprawy.

Rewolucja lutowa w Paryżu w roku 1848 rozszerzyła się przez tajne związki 
na wszystkie prawie stolice zachodniej Europy. Wybuchła mianowicie niebawem 
w Rzymie, w Berlinie, w Wiedniu, gdzie już 15 marca ogłoszony został przez cesarza 
Ferdynanda tzw. patent marcowy. We Lwowie ruszyła się rewolucja dosyć ospale 
po smutnych doświadczeniach roku 1846, a dziwna rzecz przy tym, że ówczesny 
gubernator hrabia Stadion zupełnie nie stawiał tamy całemu ówczesnemu ruchowi 
ani się nie starał zapobiec dalszemu rozwojowi rewolucji. Spokojnie bowiem patrzał 
na tworzenie się Ligi Akademickiej, na formowanie się Gwardii Narodowej itd. Kiedy 
zaś dnia 18 marca zebrały się przed gmachem gubernatora tłumy ludu, domagając 
się konstytucji, sam podsunął myśl, żeby wysłano o to petycję do Wiednia. Petycja 
była spóźniona, bo już był trzy dni przed tym patent wydany, ale charakterystyczny 
jest ten szczegół, że w tłumie przed gubernium lwowskim (dnia 18 marca) znajdował 
się też ojciec Karol Antoniewicz ze studentami jezuickimi, a raczej konwiktanerami, 
ubranymi w mundurki. Ojcowie Brown i Antoniewicz ulegli bowiem namowom 
i – żeby nie ściągać na siebie nienawiści stronnictwa rewolucyjnego – chcieli w ten 
sposób dać dowód zapału patriotycznego. Na nic to się jednak nie zdało, bo niena-
wiść do jezuitów wnet się objawiła. Zaczęto wybijać szyby jezuitom, a następnie 
uchwalono, żeby Lwów opuścili. Tej uchwały „Rady Narodowej” spełnić oczywiście 
nie chcieli i dlatego znowu za radą hrabiego Stadiona wysłany został do Wiednia 
memoriał domagający się zniesienia jezuitów210.

 209 Arch. MWiO, Acta 102, Fasc. 651, Konwoluty 116–126, Sign. VI. 292, November 1845. VI. 109, Juni 1846. 
VI 172, September 1846. VI. 140, August 1846. VI. 240, December 1846. VI. 227, December 1846. VI. 
204, Nowember 1846. VI. 26, Februar 1847. VI. 54, Maerz 1847. VI. 136, Juni 847. Dekret an d. galiz. Guber., 
Wien, 28 Juni 1847. Meschutar.

 210 W Radzie Narodowej zasiadał jeden z dominikanów lwowskich; ojciec Jan Badeni (Żywot ks. Karola 
Antoniewicza, l. c., s. 174) wyraża zdziwienie, jak mógł zakonnik głosować za zniesieniem zakonu. Kluczem 
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Memoriał ten przychodził w samą porę, bo właśnie w Wiedniu domagała się 
rewolucja zniesienia zakonu redemptorystów, a że ministrem spraw wewnętrznych 
był wówczas baron Pillersdorf, którego usposobienie dla jezuitów i misji jezuickich 
jest nam dobrze znane, przeto nic dziwnego, że mu to żądanie było bardzo na rękę. 
Jednogłośna przeto zapadła uchwała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, do któ-
rego wówczas sprawy duchowne były przydzielone, żeby cesarzowi przedłożyć 
wniosek o zniesienie obydwóch zakonów, a wniosek ten, jakeśmy już wspomnieli, 
przyjęty został przez cesarza Ferdynanda w dniu 7 maja 1848 roku211. Nazajutrz, dnia 
8 maja, ukazał się w urzędowej gazecie „Wiener Zeitung” komunikat, zawiadamia-
jący publiczność o decyzji cesarskiej, który dlatego tu powtarzamy w dosłownym 
tłumaczeniu, że jest w swoim rodzaju arcydziełem wykrętnego stylu: „Ponieważ 
zgromadzenie redemptorystów i redemptorystek, równie jak i zakon jezuitów kil-
kakrotnie dały powód do zburzenia publicznej spokojności (!); ponieważ wskutek 
niechęci, na jaką u wszystkich światłych mieszkańców państwa natrafiały, nie mogły 
odpowiedzieć swojemu przeznaczeniu; zważywszy przy tym, że istniejące instytucje 
kościelne wystarczają dla zadośćuczynienia potrzebom religii, nauczania i kształce-
nia ludu, Rada Ministrów postanowiła wnieść u Najjaśniejszego Pana o zniesienie 
tychże zakonów, któremu to wnioskowi Najjaśniejszy Pan raczył udzielić swojego 
zezwolenia”.

Dopiero po miesiącu, kiedy już dekret przyszedł do Lwowa, namyślili się katolicy 
tamtejsi, że przecie im tak samo wolno wysłać do Wiednia memoriał za jezuitami, 
jak to uczyniło stronnictwo rewolucyjne przeciwko jezuitom. Zresztą doświadczenie 
już pouczyło, że sławetna uchwała „Rady Narodowej” nie przyniosła nikomu żadnej 
korzyści, chyba tę, że po bombardowaniu Lwowa konwikt jezuicki, który upatrzono 
na koszary dla Gwardii Narodowej, służył za szpital dla garnizonu. Zebrawszy więc 
podpisy, wręczyli prośbę hrabiemu Agenorowi Gołuchowskiemu, który zastępował 
w tej chwili gubernatora. Hrabia Stadion został bowiem powołany do Wiednia.

Hrabia Gołuchowski przesłał tę prośbę katolików lwowskich domagającą się tego, 
żeby zakon jezuitów pozostał w Galicji, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

do tej zagadki będzie to, cośmy mówili poprzednio o Tarnopolu i Łańcucie. W jednym i drugim miejscu mu-
sieli ustąpić miejsca jezuitom, ich zniesienie więc mogło w nich budzić nadzieję, że powetują to, co stracili.

 211 S. Załęski, Historia zniesienia jezuitów, l. c., t. 2, s. 503, podaje mylną datę 11 maja 1848 roku i twier-
dzi, że cesarz Ferdynand wydał tegoż dnia „Handbilet”. Wobec konstytucji już o tego rodzaju odręcznym 
piśmie nie może być mowy. Catalogi dispersae Provinciae Galicianae SJ ex annis 1849–1852, Cracoviae 
1901, Praefatio – powiedziano: dictum subrepticie extortum – jednakże o subcepcji nie może być mowy, 
skoro publicznie ogłoszono ten dekret cesarski. Ferdynanda I przedstawiają zwykle jako słabego na umyśle, 
ale nie zdarzyło się nam nigdzie czytać, żeby się podpisywał, nie wiedząc na co.
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i to jako dodatek do sprawozdania z dnia 28 maja tego roku L. 6979. Tego sprawoz-
dania, o którym pisze hrabia Gołuchowski, nie udało nam się odszukać, ale treść 
jego poznamy następnie z odpowiedzi ministerstwa.

Jeśli kiedy można było zastosować do wystąpienia lwowskich katolików francuskie 
przysłowie: „La gauche n’est jamais droite – la droite est toujours gauche”, to jest: 
„Lewica nigdy nie jest prawą – a prawica zawsze jest niezręczna” to niewątpliwie 
w tym przypadku. Najpierw milczeli, gdy stronnictwo liberalne lwowskie domagało 
się zniesienia Towarzystwa Jezusowego – i to wbrew konstytucji świeżo nadanej, 
która przecież gwarantowała wolność religijną; teraz zaś, kiedy już cesarz dekret 
kasacyjny podpisał, wybrali się z petycją, żeby ten dekret cofnął. Dlatego też hrabia 
Gołuchowski dołączył do tej petycji katolików swoją opinię, w której na wstępie 
zaznacza, że teraz byłoby niemożliwe (unthunlich) cofać rozporządzenie przez 
Najjaśniejszego Pana wydane, ale że wszelako byłoby pożądane, aby spomiędzy je-
zuitów ci, którzy są krajowcami, mogli w Galicji pozostać na parafiach jako świeccy 
księża, a to dlatego, że zjednali sobie zaufanie i przywiązanie parafian przez życie 
przykładne i przez bezinteresowność przy spełnianiu służby Bożej. Albowiem – 
dodaje hrabia Gołuchowski – miałem sposobność przekonać się naocznie, że niższe 
warstwy ludności ani nie pragną, ani nie rozumieją tych reform, które im usiłuje 
narzucić tzw. inteligencja212. Widocznie też hrabia Gołuchowski już poprzednio 
omawiał tę kwestię w swoim sprawozdaniu, o którym wyżej była wzmianka i żądał 
już opinii biskupów galicyjskich, bo w dalszym ciągu mówi o tym, że jezuici, dotąd 
trzymając się swojej reguły, tylko po dwóch na parafiach pracować mogli i nawet jako 
wikariusze samopas poza klasztorem nie pozostawali. Tymczasem biskupi galicyjscy 
wychodzili teraz z tego przekonania, że ze zniesieniem zakonu ustała też reguła, 
a przeto jezuici muszą w pojedynkę po parafiach być rozmieszczeni. Wobec tej opinii 
biskupów wywodzi hrabia Gołuchowski dalej, że wprawdzie jezuici sekularyzo-
wani podlegają ordynariuszom i nie można uprzedzać ich rozporządzeń, ale sądzi, 
że z góry wypowiedziane życzenie ministerstwa nie chybiłoby celu. Albowiem takie 
rozproszenie byłoby dotkliwą przykrością dla ludzi nawykłych do wspólnego życia 

 212 Archiw. cit. Konwol. 127. Sign. Section nr II. II p.  28. Ministerium des Inneren. Departament Nr 5. 
Prot. Nr 1002–402 1848 Nr 7854. Bericht des galiz. Landespraesidium. Lemberg, 13 Juni 1848, Nr 7864. 
Gołuchowski „weil die Geistlichkeit des Jesuitenordens das Vertrauen und Zuneigung ihrer Pfarrkinder 
durch einem moralischen Wandel und durch eine, über allen Vorwurf erhabene Uneigennützlichkeit bei 
Verrichtung der geistlichen Funktionen sich zu gewinnen wusste und weil ich mir die Ueberzeugung zu 
verschaffen Gelegenheit hatte, das hierlandes die unteren Schichten der Gesellschaft nach den Reformen, 
die ihnen die sogenante Intelligenz aufzudringen bemüht ist, sich durchaus nicht sehnen, ja sogar solche zu 
begreifen nicht im Stande sind”.
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z braćmi, którzy w jednym kierunku się wychowywali, a na taką przykrość wcale 
nie zasłużyli. Zresztą, samo zniesienie jezuitów, które – ściśle wziąwszy – można 
by zaczepić jako przeciwne konstytucji, dotknęło ciężko zakonników, a przeto jest też 
obowiązkiem rządu dokładać wszelkich starań, żeby ich doli, ile możności, ulżyć213.

Przyznajemy otwarcie, że przewertowawszy setki sprawozdań galicyjskiego 
gubernium, nigdyśmy się z takim tonem, jaki panuje w tym piśmie, nie spotkali – 
Gołuchowski czyni ministerstwu wprost zarzut, że złamało konstytucję, przed-
kładając cesarzowi wniosek o zniesienie Towarzystwa Jezusowego, a przecież był 
wówczas tego ministerstwa podwładnym i nawet nie był gubernatorem. Widocznie 
jednak był swej rzeczy pewien, a w Wiedniu liczono się z nim już wówczas.

Odpowiedź ministerstwa kładzie też nacisk na to, że jezuici zniesieni zostali przez 
cesarza dnia 7 maja roku bieżącego na wniosek całej Rady Ministrów, że przeto 
minister spraw wewnętrznych nie może pozwolić na to, żeby jezuici jako zakon 
pozostali we Lwowie (o co prosili katolicy w swojej petycji), że jednak nie ma nic 
przeciwko temu, aby jezuici zostali w prowincji i żeby po sekularyzacji zajęci byli 
na parafiach w taki sposób, jak ordynariaty zaproponują, przy czym liczba jezuitów 
powinna się stosować do ilości dusz po parafiach214. W gruncie rzeczy zależało 
więc tylko od biskupów galicyjskich, czy będą chcieli i mogli zatrudniać po dwóch 
jezuitów na parafiach.

Hrabia Gołuchowski rozesłał też ten dekret ministerialny do ordynariatów, ale 
otrzymał od biskupa przemyskiego (Wierzchleyskiego) zapytanie: jak należy zrozu-
mieć wyrażenie „sekularyzacja”, zachodzące w piśmie ministerialnym? W ścisłym 
bowiem znaczeniu słowo to oznacza zwolnienie od ślubów, które złożyli profesi jezu-
itów. Taką sekularyzację mogliby sobie wyjednać tylko od Stolicy Apostolskiej. Na-

 213 Acta cit., l. c. „Weil die Ordinariate soviel ich weiss, von der Ueberzengung ausgehen, dass durch die 
Aufhebung des Ordens denselben die Verpflichtung obliege die zurückbleibende saecularisirte Geistlichkeit 
des gedachten Ordens so zu zerstreuen, dass nicht einmal zwei Priester, die dem Orden angehörten, be-
isammen bellassen warden sollen, was offenbar für die Interessenten, die in einer Gemeinschaft zu leben 
gewohnt sind und die eine Erziehung in gleicher Richtung genossen, aufs tiefste kränken würde, welche 
Kränkung dieselben durchaus nicht verdient haben, die Auflösung des Ordens, die streng genommen auch 
als Inkonstitutionell angefochten werden könnte, ist an und für sich eine Massregel, welche die Betheiligten 
sehr hart getroffen hat, es ist demnach die Pflicht der Staatsverwaltung alles in Anwendung zu bringen um 
das Loos derselben nach Thunlichkeit zu erleichtern”.

 214 Arch. MWiO, Acta cit., l. c., Ministerialschreiben an d. galiz. Landes Praesidium. Wien, 28 Juni 1848, 
z. Z. 6979 und 735–7864. Meschutar. „Mit Rücksicht auf die Allerh. Entschliessung vom 7 Maij, mit we-
lcher Seine Majestät den im Allerhöchst Ministerialrathe beschlossenen Antrag auf die Aufhebung der 
Congregation der Redemptoristen und Redemptoristinen ihrem und des Ordens der Jesuiten zu genehmigen 
geruht haben”. Odpowiedź ministerstwa odnosi się do obydwóch sprawozdań, o których wyżej była mowa, 
i dlatego obie liczby ich są tutaj przytoczone. Podpisany jest jako szef sekcji znany nam już ks. Meschutar.



Powrót i powtórne zniesienie jezuitów w Galicji 1820–1848. Na podsawie archiwaliów rządowych  217  

tomiast może by wystarczała tzw. quasi-sekularyzacja, przez którą zwolnieni zostają 
od dotychczasowego związku z kolegiami, których byli członkami, i z prowincjałem. 
Zaskoczony tym pytaniem hrabia Gołuchowski dał biskupowi Wierzchleyskiemu 
odpowiedź, że quasi saecularisatio wystarczy chwilowo, byle jak najprędzej jezuici 
znaleźli zajęcie w duszpasterstwie i przyzwoite utrzymanie. Jednakże odniósł się 
z tym do ministerstwa 16 sierpnia tego roku (1848), ale jeszcze tego samego miesiąca 
otrzymał odpowiedź, podpisaną znowu przez referenta, księdza proboszcza Meschu-
tara, że sekularyzację należy brać w ścisłym znaczeniu i że o quasi-sekularyzacji nie 
może być mowy215. Skutkiem tego byli też jezuici rozmieszczeni pojedynczo po pa-
rafiach we wszystkich trzech diecezjach galicyjskich. Jedynie w prywatnych domach, 
w których przyjęli miejsce kapelanów domowych, jak w Białce u hrabiny Wandy 
Caboga albo w Pieniakach u hrabiego Miączyńskiego, było ich po dwóch, przy czym 
drugi pracował jako wikariusz parafii, a mieli jako trzeciego jeszcze brata zakonnego. 
Na dwóch parafiach, to jest w Skowiatynie (diecezja lwowska) i Krośnie (diecezja 
przemyska) był jeden z ojców wikariuszem i miał przy sobie brata zakonnego216.

Dekret cesarski znoszący zakon jezuicki był niespodziewanym i ciężkim ciosem 
dla jezuitów, bo przerwał działalność i rozwój Towarzystwa, które i tak musiało 
walczyć z różnymi trudnościami, niedostatkiem i uprzedzeniem zastarzałym w tzw. 
inteligencji polskiej. Czym się też tłumaczy, że przyrost zakonu nie był przez 28 lat 
jego działalności tak wielki, jakby się tego było można spodziewać217. Ale jeśli się 
to zniesienie jezuitów w Austrii w roku 1848 porówna z tym, które nastąpiło w 24 lata 
później w Niemczech, przez ustawę Rzeszy z dnia 5 lipca 1872, wtedy się widzi, 
że ono było o całe niebo odmienne. Pomijając to, że zniesienie jezuitów w Austrii 
trwało tylko cztery lata, bo już 23 czerwca 1852 roku przywrócony został ich zakon 
dekretem cesarza Franciszka Józefa I, podnieść trzeba przede wszystkim to, że nie 
odbierało praw obywatelskich ani nie skazywało na wygnanie lub internowanie 
jezuitów, którzy byli rodem z Galicji.

Tym się stało, że prowincjał ówczesny ojciec Mikołaj Baworowski nie opuścił 
wcale Lwowa i całe te cztery lata przemieszkał w klasztorze karmelitów. Ponieważ 

 215 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 129, Sign. VI. 131. Bericht d. galiz. Landes Praesidium. Lemberg, 
16 August 1848, N. 11369. Gołuchowski, Ministerialschreiben an d. galiz. Landes Praesidium. Wien, 
28 August 1848. Meschutar. Ministerium des Inneren. Prot. N. 742–67. Section nr II dat. 16–23 August 1848. 
N. 11369 Departament N. 8. „in sofern die Jesuiten Ordenspriester in Oesterreich zurückbleiben wollen 
(Saeccularisation) in strengen Sinne zu nehmen ist und von einer Quasi-Saecularisation keine Rede sein kann”.

 216 Catalogi dispersae Provinciae Galicianae SJ ex annis 1849–1852, Cracoviae 1901, s. 11–17.

 217 S. Załęski, Historia zniesienia jezuitów w Polsce, t. 2, l. c., s. 483: „z Polaków, dzięki uprzedzeniom 
panującym w narodzie do roku 1832, prawie nikt nie wstępował”.
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zaś hrabia Gołuchowski był jego krewny, więc nie dziw, że jezuici znaleźli w nim 
prawdziwego opiekuna, tym potężniejszego, że zastępując hrabiego Stadiona, 
mógł bardzo wiele dla nich czynić. Tym się też tłumaczy, że jezuici właściwie 
tylko we Lwowie musieli opuścić rezydencję swoją, ale zresztą pozostało ich 
wszędzie przy kolegiach w Sączu, Tarnopolu i Starej Wsi po kilku lub kilkuna-
stu, aż doczekali się powrotu rozproszonych218. Co więcej, wszyscy ci pozostali 
w kolegiach pobierali wsparcie od rządu jako emeryci. Prowincjał wniósł więc 
prośbę do ministerstwa o utrzymanie dla emerytów i wsparcie dla tych, którzy 
jako zagraniczni musieli Galicję opuścić. Tę prośbę poparło prezydium we Lwowie 
i przesłało do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do tego ministerstwa przydzie-
lone były bowiem sprawy dawniejszego duchownego departamentu, mianowicie 
sprawy kongregacji duchownych, a referentem był, jak wiemy, ks. Meschutar. 
Ponieważ jednak pieniądze dla jezuitów płynęły zawsze z funduszu naukowego, 
a dotychczasową Nadworną Komisję Naukową zastąpiło Ministerstwo Oświaty 
(des öffentlichen Unterrichtes), przeto ks. Meschutar przesłał swoje propozycje 
do tegoż ministerstwa. Proponował zaś, żeby prezydium lwowskie wyznaczyło 
deficjentom ojcom jezuitom w Galicji po 150 fl. c.m. rocznie, przy czym po-
winni tacy, którzy są tak słabi, że nawet mszy św. odprawiać nie mogą, otrzy-
mać osobiste dodatki do emerytury. Braciom natomiast zupełnie niezdolnym 
do pracy powinno by prezydium wyznaczyć po 60 fl. c.m. rocznie i pozwolić im, 
żeby po innych klasztorach szukali przytułku. Każdy kapłan zakonu nienależący 
do emerytów mógłby otrzymać po 100 fl. c.m. na tymczasowe potrzeby i wydat-
ki. Zagraniczny natomiast albo należący do innej Prowincji Austriackiej powinien 
dostać pieniądze na podróż i to w stosunku do odległości miejsca, na które się 
udaje. Tacy członkowie Towarzystwa, którzy nie złożyli jeszcze profesji, oraz 

 218 W Tarnopolu zostało w roku 1849 oprócz superiora ojca Jana Zranickiego, siedmiu ojców, dwóch scho-
lastyków i ośmiu braci. W Starej Wsi oprócz superiora ojca Wincentego Łaszkiewicza, pięciu ojców i dwóch 
braci. Jednakże w czasie wojny węgierskiej było kolegium w Starej Wsi zajęte (od 24 września) przez kilka 
miesięcy wojskiem rosyjskim i wtedy zamieszkiwali domek wynajęty od pisarza gminnego. W Nowym 
Sączu został superior, ojciec Józef Pobiedo, z dwoma ojcami i pięcioma braćmi zakonnymi. Cfr. Catalogi 
dispersae Provinciae Galicianae SJ ex annis 1849–1852, l. c., s. 11–17. J. Sygański, Historia Nowego Sącza, 
l. c. t. 3, s. 79. Idąc za radą krewnego swego, hrabiego Agenora Gołuchowskiego, przepisał ojciec Baworowski 
własność pojedynczych domów na imię jednego jezuity, który nie byl profesem Towarzystwa Jezusowego, 
ale był poddanym austriackim. Na mocy takiego aktu notarialnego mogli reklamować wszystkie ruchomo-
ści jako swoją własność. W ten sposób uratował ojciec Czeżowski znaczną część aparatów kościelnych ze 
Starej Wsi przed komisarzem biskupa przemyskiego Wierzchlejskiego, który całą zakrystię chciał wziąć 
w posiadanie. Zob. O. Mellin TJ, U stóp Matki Boskiej Nowicjackiej, l. c., s. 105–106. 
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bracia zakonni zdrowi powinni by dostać jednorazową odprawę z gubernium  
po 60 fl. c.m.219.

Po zniesieniu chwilowym Towarzystwa Jezusowego przez cesarza Ferdynanda 
w czasie rewolucji w roku 1848 jezuici przenieśli działalność swą do prowincji 
pruskich, gdzie odprawiali misje na Śląsku, w Księstwie, w Prusach Zachodnich 
i na Warmii220, a tak burza, która Towarzystwo Jezusowe rozproszyła, stała się bło-
gosławioną siejbą na zgłodniałe niwy polskiego ludu w Prusach.

 219 Arch. MWiO, Acta cit., Konwolut 128, Sign. 38, Ministerium des Inneren. Prot. N. 1126–458. 1848. 
N. 8053. Depart. N. 5 dringt. Note an das löbl. K. K. Ministerium des öffentlichen Unterrichtes, Wien, 
4 Juli 1848. Meschutar. 

 220 W. Chotkowski, Mowa na śp. Karola Antoniewicza TJ, l. c., s. 14–19.





4.Streszczenie pracy: Powrót i zniesienie jezuitów 
w Galicji 1820–1848

[Podstawa wydania: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krako-
wie” 7 (1902) nr 5, s. 9–10]

Opłakany stan Kościoła w Galicji, upadek moralny i wyludnienie zakonów wy-
wołało u cesarza Franciszka zamiar przeprowadzenia reformy zakonów w Galicji 
(1802–1820), przy czym wzywał nawet do pomocy biskupów galicyjskich. Ta za-
mierzona reforma spełzła na niczym. Przy tym brak duchowieństwa świeckiego był 
tak wielki, że w archidiecezji lwowskiej było 70 parafii bez należytej opieki duszpa-
sterskiej. Nie dziw, że to skłoniło cesarza Franciszka do tego, że pozwolił jezuitom, 
którzy opuścili Rosję po zniesieniu ich zakonu (1820), osiedlić się w Galicji. Przyjęto 
na etat 50 (po 300 fl. rocznie), ale tacite pozwolono na to, że trzy razy tylko siadło 
w Galicji, bo z powodu wielkiego braku duchowieństwa pracowali na 31 parafiach 
(w archidiecezji lwowskiej na 18, w diecezji przemyskiej 7, tarnowskiej 6). Pierwsze 
kolegium, a przy nim gimnazjum i filozofię mieli w Tarnopolu, w klasztorze domini-
kańskim (skąd dominikanów przeniesiono do Żółkwi, ale płacono czynsz dzierżaw-
ny). Drugie kolegium mieli w Starej Wsi, trzecie w Tyńcu, skąd po pożarze (1830) 
przeniesieni zostali do Nowego Sącza. Tutaj osadzono ich w klasztorze po norber-
tanach (zniesionych w 1784 roku), a w roku 1838 oddano im tamtejsze gimnazjum 
(założone w 1818 roku). Mieli więc dwa gimnazja: w Tarnopolu i w Nowym Sączu. 
W roku 1836 uwolnił je cesarz Ferdynand (dekretem z 19 marca 1836 roku) zupeł-
nie spod władzy Nadwornej Komisji Naukowej, a zobowiązał tylko do sprawozdań 
rocznych wedle przepisanych przez gubernium formularzy.

Do okresu tego dziejów Towarzystwa Jezusowego służą jako źródła roczniki 
zapisywane w każdym domu jezuickim, stosownie do nakazu generała Aquavivy 
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z roku 1608, korespondencje z władzami, przechowywane w archiwum prowincji, 
i kilka prac: Załęskiego TJ, Sygańskiego TJ, Melina TJ, oraz katalogi prowincji 
z lat 1821–1832 i z lat 1849–1852 (Walla TJ). Nowe światło na ten okres rzucają 
archiwalia c.k. Ministerstwa Wyznań i Oświecenia w Wiedniu, z których autorowi 
pozwoliło ministerstwo korzystać.

Są to akta byłej kancelarii nadwornej (połączonej), które jednakże uległy „skar-
towaniu”, tak że do historii pierwszego zniesienia zakonu (1773) są niekomplet-
ne. Natomiast pokazuje się z nich, że kancelaria nadworna była w ogóle jezuitom 
niechętna i że wbrew jej radom cesarze obaj: Franciszek i Ferdynand otaczali ich 
przychylną opieką. Dlatego też cesarz Franciszek pozwolił im w 1827 roku znosić 
się wprost z generałem zakonu. Również brał ich w obronę generalny gubernator 
Galicji arcyksiążę Ferdynand Este (1831–1846). Najbardziej gniewała się kancelaria 
nadworna na jezuitów o misje, które odprawiali w Galicji. Misjom tym byli też prze-
ciwni arcybiskup lwowski hr. Ankwicz i czterej z kolei biskupi Przemyśla, dlatego też 
w swoich diecezjach wcale nie pozwolili ich odprawiać. Odbywały się też tylko za po-
zwoleniem biskupa Franciszka Pisztka w diecezji tarnowskiej w roku 1834 i 1835. 
Ustały jednak, skoro biskup Pisztek został arcybiskupem lwowskim (1835) i dopiero 
po dziewięciu latach odbyły się (1844) cztery misje w archidiecezji lwowskiej, a na-
stępnego roku (1845) odbyła się dwutygodniowa misja we Lwowie. Sprawozdanie 
dyrektora policji (Sachera), który czynił rozmaite zarzuty misjonarzom, tak samo 
sprawozdania starostów Heiderera i von Breinla o poprzednich czterech misjach 
zbijał i prostował arcyksiążę Ferdynand. Wykazywał, że przeciwnie misje te były 
bardzo korzystne i pożyteczne; mimo to dawano w kancelarii nadwornej więcej wiary 
owym sprawozdaniom i referent hofrat proboszcz Mesuchtar wyraził przekonanie, 
że po lojalności episkopatu galicyjskiego spodziewać się należy, że na dalsze misje 
nie pozwoli. Tymczasem biskup tarnowski Wojtarowicz pozwolił jezuitom na od-
prawienie dwudziestu misji w roku 1846. Tym się też tłumaczy, że i sam musiał ze 
stolicy biskupiej ustąpić i że ministerium, przedkładając cesarzowi Ferdynandowi 
żądanie wiedeńskich akademików zniesienia liguorinów i liguorianek, dołączyło 
także wniosek o zniesienie jezuitów (7 maja 1848 roku).

Zniesienie jezuitów w Galicji nie zostało jednak przeprowadzone z całą suro-
wością i było tylko chwilowe, bo już w roku 1852 zostali przez cesarza Franciszka 
Józefa I przywróceni. Ich rozproszenie chwilowe przyniosło wielką korzyść dla 
Kościoła w diecezjach: włocławskiej, gnieźnieńsko-poznańskiej i chełmińskiej, 
dokąd udali się wydaleni z Galicji jezuici.



5. Historia polityczna dawnych klasztorów 
panieńskich w Galicji (1773–1848)

[Podstawa wydania: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krako-
wie” 10 (1905) nr 2, s. 12–17; jest to streszczenie pracy: Historia polityczna dawnych klasztorów 
panieńskich w Galicji 1773–1848 na podstawie akt Cesarskiej Kancelarii Nadwornej, Gebethner 
i Spółka, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1905, ss. XV + 431]

Znaczenie klasztorów w Galicji pod względem politycznym i społecznym ocenić 
można z tego, że podczas gdy parafii greckokatolickich było 3321, łacińskich było 
tylko 694. Za to było w Galicji klasztorów łacińskich 165, a w tym 2330 zakonni-
ków, natomiast klasztorów bazyliańskich tylko 58 z 392 bazylianami. Panieńskich 
klasztorów liczono 23, w nich 635 zakonnic, zaś bazyliańskich tylko 8 z 52 bazy-
liankami. Pod względem społecznym odgrywały też klasztory bazylianek małą rolę, 
bo były bardzo ubogie, a zakonnice niektóre były bez wszelkiego wykształcenia, 
natomiast – przeciwnie – klasztory łacińskie były bardzo hojnie uposażone. Tak 
na przykład klaryski w Starym Sączu miały 53 wsie. Zniesienie 15 klasztorów pa-
nieńskich i zabór ich dóbr wywarł wielki wpływ na stan posiadania narodowości 
polskiej w Galicji. Dobra klasztorne przeznaczone były głównie na kolonizację nie-
miecką. Niemniej wielki był wpływ kulturalny i religijny, który wywierały na płeć 
niewieścią klasztory panieńskie.

Autor oparł swoją pracę na aktach byłej kancelarii nadwornej czesko-austriac-
kiej i kancelarii nadwornej galicyjskiej. Akta te znajdują się w tajnym archiwum 
c.k. Ministerstwa Wyznań i Oświecenia w Wiedniu. Akta klasztorne obejmują 17 
fascykułów po kilkadziesiąt konwolutów. Akta klasztorów panieńskich zawierają 
się w czterech fascykułach i mają 284 konwoluty. Niektóre z tych konwolutów wa-
żyły po 28 funtów. 
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Literaturę monasteriologiczną, dosyć ubogą, wyzyskał autor i przytacza ją w przy-
piskach, w których cytuje każdy akt urzędowy, podając numer i sygnaturę.

Praca dzieli się na dwie księgi. W pierwszej, podzielonej na trzy części, opowiada 
autor: 1. historię zniesienia sześciu panieńskich klasztorów dnia 3 lutego 1782 roku; 
2. historię zniesienia dziewięciu klasztorów 6 września 1782 roku; i 3. historię wy-
mierania i uratowania dwóch klasztorów bazylianek. W drugiej księdze, podzielonej 
również na trzy części, opowiedziana jest: 1. historia pięciu klasztorów benedyk-
tynek, które pozostały nieskasowane; 2. historia domów sióstr miłosierdzia, które 
zastały w Galicji rządy Józefa II i które za jego czasów powstały; 3. historię jedynego 
klasztoru, który powstał w tym okresie: panien sercanek we Lwowie.

Józef II wychodził z tej zasady, że zakony panieńskie kontemplacyjne są nieuży-
teczne dla społeczeństwa. Majątek ich przekazał funduszowi religijnemu. Sprzedanie 
tych majątków i administracja niesprzedanych przyniosły szkody temu funduszowi. 
Klasztory pozostawione zmuszono, nawet wbrew decyzjom cesarskim, do lokowania 
kapitałów w papierach państwowych; ich niskie procenty, a zwłaszcza gwałtowny 
spadek wskutek patentu finansowego w roku 1811, podatki i taksy konfirmacyjne 
ściągane za wybór opatek, zatrzymywanie bezprawne przynależnych wypłat przez 
fiskusa doprowadziły klasztory panieńskie do ubóstwa i wielkiego niedostatku. Przy 
tym musiały utrzymywać swoim kosztem szkoły publiczne.

1) Zniesienie pierwszych sześciu klasztorów panieńskich 3 lutego 1782 roku stało 
się w myśl propozycji gubernatora hr. Brigido. Dekret grudniowy z 1782 roku i trzy 
dekrety styczniowe z 1783 roku przepisywały sposób postępowania przy „abolicji” 
klasztorów; nakazywały zachowanie tajemnicy i przybranie duchownych komisa-
rzy. 1. Zniesiono tegoż dnia we Lwowie karmelitanki bose. Ich kapitały, przeważ-
nie lokowane na dobrach w Rzeczypospolitej, nie przyniosły fiskusowi wielkiego 
zysku. Wszystkie zakonnice emigrowały z Galicji. 2. Karmelitanki trzewiczkowe 
dowiedziały się wcześnie o losie, który je czekał, i wnosiły kilkakrotnie daremne 
podania. Wyemigrowały też wszystkie, oprócz pięciu chórowych. Klasztor po nich 
kupił hr. Ossoliński na licytacji w 1817 roku. 3. Klaryski (bernardynki) wstąpiły 
do panien sakramentek. Oba te klasztory proponował hr. Brigido do zniesienia wbrew 
zasadzie cesarza dlatego, że zajmowały się wychowaniem dziewcząt. 4. Klaryski 
w Zamościu zniesione tegoż dnia wyemigrowały. Ich folwark oddano później sio-
strom miłosierdzia. 5. Klaryski w Tarnowie broniły się czas niejaki. Chciały założyć 
szpital. Starosta pilzneński Beess proponował na to użycie dochodów z zabranych 
dóbr prymacjalnych. Klasztor obrócono w 1807 roku na magazyn wojskowy. 6. 
Klaryski w Starym Sączu zniesiono tegoż dnia. Spisywanie majątku trwało jednak 
kilkanaście dni. Starosta Baum zabrał wszystkie zapasy w spiżarni oraz spichlerzu 
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i sprzedał zakonnicom za cenę naznaczoną za ich żywienie, za pieniądze, które 
znalazł w kasie klasztornej. Sprawa kapitału wysłanego do Rzymu na kanonizację 
fundatorki klasztoru – błogosławionej Kingi – toczyła się długo. Józef II kazał zabrać 
za to i sprzedać kolegium papieskie teatynów we Lwowie. Dobra klarysek chciano 
sprzedać księciu Franciszkowi Sułkowskiemu wraz z klasztorem. Układy rozbiły 
się o zbyt niską sumę szacunkową. Przyznano zakonnicom drzewo opałowe z ich 
lasów. Wóz dwukonny drzewa ceniono na sześć krajcarów. Po 29 latach przywró-
cono klasztor za sprawą gubernatora hr. Goessa i referenta kancelarii nadwornej 
ks. Grubera, dlatego że klaryski otworzyły zaraz po zniesieniu szkołę i pensjonat 
w klasztorze. Dobra pozostały własnością funduszu religijnego. Kilka wsi przezna-
czono na kolonizację. Fundusz religijny musiał płacić na utrzymanie zakonnic. Stąd 
o każdą nowicjuszkę były długie targi we Lwowie i Wiedniu. Po 38 latach zabiegów 
otrzymały zakonnice kawałek ziemi na ogród.

2) Dnia 6 września 1782 roku zniesiono dziewięć klasztorów panieńskich. 1. 
Kanoniczki we Lwowie. Propozycja hr. Brigido była wbrew zasadom cesarskim, 
bo miały szpital. Prośba ich wysłana do tronu nadeszła do Lwowa już po dokonanym 
zniesieniu. Przeniosły się wraz ze swoimi chorymi do sióstr miłosierdzia we Lwowie. 
2. Brygidki we Lwowie miały trzy wsie i dworek na Krakowskim Przedmieściu, 
i jurydykę pod Lwowem. Sprzedano na licytacji. Klasztor obrócony na więzienie 
kryminalne. 3. Brygidki w Samborze miały wieś Brześciany. 4. Brygidki w Sokalu 
miały wieś Babińce. Wszystkie brygidki wyemigrowały z Galicji. Posag dwóch za-
konnic musiał fiskus zwrócić, zmuszony procesem. 5. Benedyktynki w Jarosławiu 
miały bardzo znaczny majątek. Zakrystiankę ukarano więzieniem za to, że ornat 
darowała proboszczowi w Birczy. Ofiarowanego sobie kościoła nie chciał przyjąć 
biskup Betański. Poszedł razem z klasztorem na magazyn. Zamieniła to wojskowość 
na domy Bartla. 6. Dominikanki we Lwowie miały dwa klucze. Wyemigrowały 
z Galicji. Klasztor przeznaczono na generalne seminarium. Ogród sprzedano za par-
cele budowlane i utworzono nową ulicę. 7. Dominikanki w Przemyślu miały mniejszy 
majątek, a przy tym długi. 8. Dominikanki w Żółkwi miały klucz (Bogdanówkę) 
i nadto jeszcze wieś, którą wydzierżawiono. Fundacje królewiczów Sobieskich 
i książąt Lubomirskich przepadły dla fiskusa. 9. Dominikankom w Bełzie postawio-
no za warunek dalszego istnienia przyjęcie reguły urszulanek. Sprowadzono trzy 
Czeszki z Pragi. Prośba się nie udała. Czeszki odesłano, a klasztor zniesiono. Wartość 
majątku szacowano na 416 462 fl. Klasztor stał pustką przez trzydzieści lat. Kupił 
go magistrat jako ruderę. Dominikankom w Krakowie zabrano wieś Czechówkę.

3) Klasztorów bazylianek było w roku 1774 osiem. W roku 1782 naliczył ich hr. Bri-
gido tylko sześć. Propozycję ich zniesienia cofnął następnie, bo fundusz religijny 
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byłby je musiał żywić. Skazane przeto zostały na wymarcie. Wymarły prędko klasz-
tory: we Lwowie, Rozhurcach, Zagwoźdźcu; zniesiono jeden, w Smolnicy, najbogat-
szy. Majątek wart był 4 526 fl. Majątek wszystkich klasztorów bazylianek oceniono 
na 11 998 fl. Dwa klasztory w Jaworowie i Słowicie przeżyły resztę. W roku 1818 
były w Jaworowie trzy bazylianki. Z tych jedna nawet czytać nie umiała. W Słowicie 
została jedna, przełożona „całkiem niecywilizowana”. Staraniem metropolity kardy-
nała Lewickiego przywrócony został klasztor w Słowicie (1821), nieco później (1826), 
staraniem biskupa Snigurskiego, klasztor w Jaworowie, w diecezji przemyskiej.

Księga druga zaczyna się od ogólnych przepisów wydanych przez Józefa II dla 
klasztorów panieńskich nieskasowanych. Dekrety z 1782 i 1783 roku przepisywały 
numerum fixum i rok 24. życia do składania profesji. Manifest Franciszka I (1797) 
nakładał kary 300 fl. za przekroczenie tego przepisu, wydanego zresztą już pierwej 
przez Marię Teresę. Dekret z 1783 roku pozwalał przyjmować tylko nowicjuszki 
umiejące po niemiecku. Wbrew dekretom musiały zakonnice przyjmować młody 
postulantki, które po niemiecku dopiero się uczyły. Dekret z 1783 roku zabraniał 
po klasztorach trzymać rezydentki osiadłe na dewocji. Dekrety z roku 1804 i 1811 
przepisywały formę wyborów po klasztorach i taksy za zatwierdzenie nowo obra-
nej ksieni.

Pięciu klasztorom panien benedyktynek w Galicji pozwolił dekret cesarza z dnia 
24 czerwca 1782 roku na dalsze istnienie pod tym warunkiem, że będą utrzymywały 
szkołę normalną i będą uczyły po niemiecku. Tak samo miały siostry miłosierdzia 
utrzymywać szkoły niemieckie, wszelako odosobnione od lazaretów.

Panny benedyktynki we Lwowie miały majątek ceniony na 213 377 fl., w mia-
rę tego naznaczono im też podatki i taksy konfirmacyjne przy wyborach nowych 
opatek. Po wyborze ksieni Różyckiej (1811) i po ogłoszeniu patentu finansowego 
umniejszyły się dochody do tego stopnia, że podatków regularnie płacić nie mogły. 
Gubernator hr. Taaffe, w porozumieniu z arcybiskupem Ankwiczem, mianował ad-
ministratorem dóbr klasztornych Kazimierza Badeniego. Wynikła stąd kilkuletnia 
wojna papierowa pomiędzy ksienią Różycką, a gubernium. Badeni otrzymał za bez-
interesowną administrację krzyż kawalerski orderu Leopolda. Nowa ksieni Józefa 
Kuhn została wybrana nieformalnie, za wybór zapłacił klasztor 4 280 fl. i niebawem 
musiał wybierać nową, bo Niemka wyniosła się ze Lwowa. Nowy wybór kosztował 
3 091 fl. Zakonnice zamierzały sprzedać wieś Dąbrowicę Hausnerowi, ale układy 
nie przyszły do skutku.

Panny benedyktynki w Staniątkach straciły sześć wsi w Rzeczypospolitej. Za to da-
wał im fiskus rocznego wynagrodzenia, na mocy konwencji petersburskiej, 10 000 fl. 
Na szczęście dla konwentu żyła ksieni Duval lat 35 i nie zapłaciła taksy za swój wybór. 
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Po roku 1811 płacono zamiast 10 000 fl. tylko 4 000 fl. c.k. skarb zyskiwał w ogóle 
rocznie 15 000 fl. na tym klasztorze, ale też konwent popadał, mianowicie po paten-
cie finansowym, w coraz większy niedostatek. Po długich prośbach uzyskała ksieni 
pożyczkę 10 000 fl. Kiedy w roku 1843 miano wybierać nową ksienię, zażądał fiskus 
taksy 8 886 fl. 46 kr. m.c. Po rabacji w roku 1846, która wielkie szkody wyrządzała 
klasztorowi, uprosiła ksieni nową pożyczkę. Hr. Gołuchowski zdał opinię że kon-
went zaległych taks zapłacić nie może. Pensjonat, szkołę panienek i szkołę ludową, 
którą klasztor w Staniątkach utrzymywał, chwalono kilkakrotnie w sprawozdaniach 
gubernialnych do Wiednia wysyłanych.

Panny benedyktynki ormiańskie we Lwowie przyjęły w roku 1692 regułę św. Bene-
dykta. Dekret z 24 czerwca 1782 nakazywał im otworzyć niemiecką szkołę. Ponieważ 
dotacja była uboga, przeto tenże cesarski dekret nakazywał oznaczenie stałej liczby. 
Będąc w roku 1786 w klasztorze, kazał Józef II wydalić stare zakonnice. Jako „nad-
liczbowym” wyznaczono dożywocie, ale pozostawiono je w klasztorze. Po roku 1811 
była w klasztorze taka bieda, że ustało wspólne życie. Potrzebne było uregulowanie 
stałej dotacji klasztoru, w którego pięcioklasowej szkole pobierało 479 dziewcząt 
naukę – ale sprawa ta wlokła się bez końca. W roku 1844 waliły się budynki klasz-
torne i przyznano wreszcie 387 fl. rocznej dotacji klasztorowi. W roku 1844, przy 
wyborze nowej ksieni, żądano taksy 639 fl., ale darowano ją, bo nie było z czego brać.

Panny sakramentki we Lwowie (kongregacja benedyktynek nieustającej adoracji) 
były filią panien sakramentek w Warszawie, które sprowadziła z Francji królowa 
Maria Kazimiera. Fundację zabezpieczoną na dobrach położonych w Galicji za-
brał fiskus w roku 1784. Żeby tę fundację uratować, wybrały się dwie sakramentki 
z Warszawy: Urszula Przebendowska i Karolina Grotes, do Paryża. Za wstawie-
niem królowej Marii Antoinetty do brata pozwolił im Józef II zebrać zgromadze-
nie we Francji i kazał zapłacić 12 000 fl. na koszta przybycia do Lwowa. W łonie 
tego francuskiego zgromadzenia powstały jednak niezgody. Sam cesarz, będąc we 
Lwowie w 1786 roku, nie zdołał ich załagodzić. Kazał osobny klasztor założyć dla 
tego zgromadzenia i przyjąć jeszcze cztery Niemki. Klasztor ten zniósł nagle dekre-
tem z 7 sierpnia 1787 roku, jednakże „fundację Kazimirowską” przekazał pannom 
sakramentkom lwowskim. Fundację tę uszczuplił fiskus nieprawnie. Po roku 1811 
wypłacał wsparcie w walucie wiedeńskiej jak wszystkim innym klasztorom. Przez 
60 lat zatrzymywał im wypłatę procentów od wszelkich kapitałów, a ściągał podatki 
nadmierne. Z powodu pożaru w roku 1824 pozwolono ksieni zaciągnąć pożyczkę 
w Czerniowicach. Procentów jednak opłacać nie mogły, więc rząd dał pożyczkę 
6 000 fl. Hr. Stadion wyraża się ostro o macoszym traktowaniu konwentu, którego 
wielkie zasługi około nauczania dziewcząt podnosił.
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Część piąta obejmuje dzieje domów sióstr miłosierdzia. W roku 1777 były tylko 
trzy domy. W roku 1782 naliczył hr. Brigido cztery: we Lwowie, Mariampolu, Rozdole 
i Brodach. Dekret cesarski z 24 czerwca 1782 roku nakazywał im utrzymywać nie-
mieckie szkoły. Domy sióstr miłosierdzia miały zastąpić zniesione „nieużyteczne” 
panieńskie klasztory, wszelako zakładanie nowych domów miało się odbywać „ohne 
allen Geldzwang”. Wyjątkowo pozwolił im Józef II (1783) na „nexus” z generalnym 
wizytatorem w Paryżu i na sprowadzenie sióstr z Paryża, a nawet z Warszawy, i to na 
koszt rządu. Domy miały powstawać po większych miastach, ale rząd nie założył ani 
jednego. Powstały tylko te, które prywatne osoby fundowały. Zniesiono trzy domy 
bonifratów, w ich miejsce miały osiąść siostry miłosierdzia, ale rozkaz nie został 
całkowicie wykonany. Subwencję roczną 500 fl. płacił rząd czterem domom.

Siostry miłosierdzia we Lwowie miały szpital i dom sierot, przy którym założyły 
nowicjat. Przerażenie wywołane nagłym zniesieniem tylu klasztorów panieńskich 
zmroziło powołanie. Zgromadzenie nie znajdowało przyrostu. Będąc we Lwowie 
(1786), kazał Józef II wydalić stare i chore zakonnice ze szpitala. Rozkaz nie dał 
się wykonać. Fiskus zatrzymywał sobie procenta od kapitałów, które nakazywał 
lokować (wbrew dekretowi cesarskiemu z 1791 roku) w papierach państwowych. 
Bieda w zgromadzeniu była coraz większa. Roczny deficyt urósł do 1 538 fl. Cesarz 
Franciszek pozwolił pokryć koszta najgwałtowniejszych reperacji szpitala (1802), 
ale w roku 1812 kazał oświadczyć, że odtąd nie dostaną już nic więcej. Na tym roku 
kończą się też ich sprawy z rządem. Przez dwa lata, 1793–1795, była w ich szpitalu 
klinika chirurgiczna.

 Dom w Brodach istniał od roku 1760. Józef II kazał siostrom dać klasztor po do-
minikankach, ale na koszta adaptacji odmówił wsparcia. W roku 1790 z powo-
du pożaru zostały bez dachu. Magistratowi nakazano dawać siostrom wsparcie. 
Przeniosły się do Załoziec.

Dom w Mariampolu fundowany w roku 1764. Dekret cesarski z 1783 roku wy-
znaczył siostrom klasztor po kapucynach. Kosztorysy adaptacji leżały w Wiedniu, 
tymczasem Rusini zajęli kościół, a wojskowość klasztor. Dom sióstr groził zawale-
niem, więc wizytatorka dopraszała się reperacji (1798). Sprawa wlokła się kilka lat 
z powodu niechęci hofrata Erggeleta. Wreszcie w 1801 roku kazano zapłacić reperację 
z funduszu bractw skasowanych w Galicji. Siostry wprowadziły się do klasztoru 
po kapucynach. Stary dom im zostawiono pod warunkiem, że go same będą od-
nawiały. Wsparcie 500 fl. płacił fiskus w roku 1811 w walucie wiedeńskiej. Siostry 
utrzymywały 90 chorych i 24 sieroty.

Dom w Rozdole liczy się już do nowo założonych (1780). Dekret z 1783 roku 
kazał przenieść siostry do klasztoru karmelitów, którzy – mimo kilkakrotnych 
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wniosków – nie zostali jednak zniesieni. Po ogłoszeniu patentu w roku 1811 pła-
cono siostrom subwencję w walucie wiedeńskiej, czyli 200 fl. zamiast 500. Na ich 
prośby pozwolił cesarz Ferdynand w 1838 roku na pięć lat wypłacać tę subwencję 
w monecie konwencyjnej. W roku 1843 prosiła wizytatorka o ustalenie tej subwencji 
w monecie konwencyjnej, ale dekret cesarski z 1844 roku przedłużył ją tylko na pięć 
lat w monecie konwencyjnej.

W Zamościu zniesiono na wniosek hofrata Margelika bonifratrów, majątek ich 
dano siostrom i dodano folwark po klaryskach. Umieszczono je w klasztorze francisz-
kanów, który był niewykończony. W 1812 roku opuściły Zamość. Dom w Przeworsku 
został ufundowany przez księcia Antoniego Lubomirskiego; zatwierdzenie fundacji 
w roku 1782 nastąpiło po długich pertraktacjach o intabulację funduszu semina-
ryjskiego. Rozkaz Józefa II, przenoszący siostry do Rzeszowa, poszedł w odwło-
kę. W 1785 roku przyznano im subwencję, taką samą jak innym domom. Domy 
w Nowosiołkach i Moszczanach powstały dopiero w XIX wieku prywatną ofiarnością 
i nie otrzymywały żadnego wsparcia od rządu.

Zamierzone otworzenie domów w Przemyślu, gdzie zniesiono w tym celu boni-
fratrów i klasztor ich przeznaczono dla sióstr panien benedyktynek, nie przyszło 
do skutku. W 1791 roku benedyktynki wróciły do swojego klasztoru. Do roku 1838 
jeszcze sióstr w Przemyślu nie było. Tak samo pozostał na papierze projektowany 
dom w Nowym Sączu, gdzie na wniosek nominata biskupa tarnowskiego Duvala 
zniesiono w roku 1784 norbertanów. Kosztorysy adaptacji klasztoru dla sióstr były 
w roku 1787 gotowe, ale te go nie zamieszkały. W 1831 roku dano go jezuitom. Brak 
powołania zakonnego i brak duchowieństwa w Galicji był przerażający.

Jedyny w tym okresie nowy klasztor panien sercanek we Lwowie założony został 
w roku 1843 za sprawą arcybiskupa Pisztka i arcyksięcia Ferdynanda, generała gu-
bernatora. Obaj dali znaczne pieniądze. Położenie zakonnic tych było definitywnie 
zatwierdzone, bo cesarz Ferdynand stawiał warunki, pod którymi mogły być de-
finitywnie zatwierdzone, mianowicie nadzór państwowy nad pensjonatem, a więc 
zakonnice wolały pozostać bez zatwierdzenia. W czasie rzezi 1846 roku umieszczono 
u nich sieroty, a przełożona ganiła postępowanie rządu. Hr. Stadion pod wpływem 
barona Kriega zażądał opinii wikariusza kapitulnego ks. Żmigrodzkiego. Opinia 
wypadła fatalnie. Kazał zamknąć pensjonat. Wdał się w to arcyksiążę Ferdynand. 
Stadion w trzech sprawozdaniach uniewinniał swoje zarządzenie. Dekret cesarza 
Ferdynanda z 16 maja 1818 roku zatwierdził rozporządzenie Stadiona. Gołuchowski 
jednak pozwolił im na wiosnę 1848 roku otworzyć pensjonat.





6. Dzieje klasztorów i monasterów galicyjskich 
w czasach rozbiorowych 

Część I: Zakony doszczętnie zniesione

[Podstawa wydania: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krako-
wie” 21 (1916) nr 6, s. 26–40; toż w osobnej odbitce, Kraków 1916]

1.

W pierwszym tomie Historii Kościoła w Galicji autor wspomniał, że Maria Teresa 
zniosła, jeszcze przed pierwszym rozbiorem, w Lombardii 82 klasztory, a uczyniła 
to za wiedzą i pozwoleniem Klemensa XIV. Plan tej „regulacji” klasztorów opracował 
arcybiskup Mediolanu kard. Pozzobonelli, ale też na życzenie papieża powstrzymała 
Maria Teresa doszczętne zniesienie zakonu benedyktynów i oliwetanów w Lombardii, 
jak to wiemy z jej listu pisanego do tegoż papieża (30 kwietnia 1773 roku). Kaunitz 
poczytywał to za wielkie ustępstwo, że dwór wiedeński zgodził się, ażeby papież dał 
pozwolenie na kasatę klasztorów, jak się wyraził do nuncjusza Visconti.

Dla Galicji układano przez dłuższy czas plan „regulacji” klasztorów w gubernium 
lwowskim, aż 23 czerwca 1778 roku Maria Teresa wydała dekret nakazujący znie-
sienie 74 klasztorów i monasterów. Wykonanie tego dekretu powstrzymała wojna 
o bawarskie następstwo tronu, bo Kaunitz przestrzegał cesarzową, że trzeba unikać 
rozgoryczenia jeszcze większego ludności w Galicji, gdzie rewolucja wisiała w po-
wietrzu, a wojska była zaledwie mała garstka – i to samych inwalidów, jak pisała 
Maria Teresa do syna. Józef II zamierzył znieść w Galicji prawie dwa razy tyle klasz-
torów, to jest 134, lecz całkowitemu wykonaniu tego planu stanęło na przeszkodzie 
groźne niebezpieczeństwo rewolucji w Galicji, do której agenci pruscy potajemnie 
ludność podżegali. Z łoża śmiertelnego donosił o tym bratu Józef II.
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W Galicji było 188 klasztorów, i to 165 męskich a 23 panieńskie, natomiast mona-
sterów bazyliańskich było 67, to jest 58 męskich a 9 panieńskich. Dzieje klasztorów 
i monasterów panieńskich opowiedział autor w osobnej książce, teraz więc podaje 
tylko historię klasztorów i monasterów męskich. Dodać jednak trzeba, że panień-
skie klasztory polskie miały 635 zakonnic, podczas gdy w 9 monasterach bazylia-
nek było tylko 66 czernic. Dlatego też miały klasztory panieńskie, których Józef II 
zniósł 15 w jednym roku (1782), wielkie znaczenie kulturalne, bo zajmowały się 
prawie wszystkie wychowaniem polskich dziewcząt, ale zarazem i ekonomiczne 
znaczenie, bo niektóre z nich były bardzo bogate, podczas gdy ubogie i po ustroniach 
leżące monastery bazylianek, między którymi były nawet czernice analfabetki, nie 
odgrywały żadnej społecznej roli. To samo można powiedzieć o klasztorach i mo-
nasterach męskich.

Przede wszystkim zauważyć trzeba, że klasztory znajdowały się prawie wszystkie 
pośród miast, a więc pomiędzy ludnością Galicji, podczas gdy monastery mieściły 
się przeważnie po ustroniach i pustyniach, a rzadko który był w środku miasta. 
Nawet św. Jur stał na dalekim przedmieściu Lwowa. Co ważniejsze, klasztory były 
prawie trzy razy ludniejsze, tak że było w klasztorach 2330 księży, podczas gdy 
w monasterach było tylko 392 czerńców – przez to utrzymywały klasztory liczebną 
równowagę pomiędzy łacińskim a ruskim duchowieństwem i bardzo licznymi para-
fiami ruskimi. Albowiem ruskich parafii było w Galicji 3321, podczas gdy łacińskich 
było tylko 715, tak że ruskie parafie były prawie trzy razy liczniejsze, bo było ich 
2606 więcej niż łacińskich. Jednakże doliczywszy kler zakonny do liczby parafii – 
licząc tylko jednego księdza na każdą parafię – było 3045 księży łacińskich, tak 
że liczba – w przybliżeniu – się równała.

Klasztory zastępowały też we wschodniej części Galicji brak parafii łacińskich 
i panowie polscy zakładali je w tamtych stronach właśnie w tym celu, żeby były 
warowniami żywiołu polskiego, rozsianego pomiędzy ludnością ruską, albowiem 
tam, gdzie lud polski nie miał kościoła i przeto zmuszony był chodzić do cerkwi, 
przechodził na ruski obrządek i przestawał być polskim. Burzenie tych warowni 
przynosiło więc podwójną stratę: religijną i narodową, a szkoda kulturalna była tym 
większa, że klasztory nie tylko zajmowały się pracą parafialną, lecz bardzo wiele 
z nich utrzymywało nadto szkoły klasztorne, a w tych szkołach uczono po polsku.

O stratach materialnych, jakie poniósł kraj przez kasatę klasztorów: w ziemi, z tej 
przyczyny, że zabrane dobra klasztorne zostały za bezcen rozsprzedane; w skarbach 
kościelnych, artystycznych i drogocennych, które wywiezione zostały, będzie jeszcze 
mowa. Tutaj mamy tylko na uwadze tę szkodę, jaką poniosła religia. Mogą bowiem 
być dwa zdania: czy znoszenie klasztorów było potrzebne lub nie, ale nie może być 
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dwóch zdań co do sposobu, w jaki je znoszono. Chytrzej postępował Fryderyk II, 
bo nie zniósł ani jednego klasztoru, choć wszystkim zgotował zagładę. Majątki 
klasztorne oddał w zarząd swojej „kamerze” i przez to mnichów skazał na wygło-
dzenie; zakazem przyjmowania nowicjuszów zgotował powolne konanie i czekał 
cierpliwie, tak samo jak jego syn Fryderyk Wilhelm II. Dopiero zagorzały protestant 
Fryderyk Wilhelm III, który w roku 1798 zabrał olbrzymie dobra kościelne, ska-
sował w roku 1810 wszystkie klasztory w Warmii i Prusach Zachodnich. Jednakże 
w Wielkim Księstwie Poznańskim zachował względy i dopiero w roku 1833 naka-
zał kasatę klasztorów. Miała się dokonać w przeciągu dwóch lat, lecz przeciągnęła 
28 lat (1851), a cierpliwość i względy zachowano tak dalece, że ostatnia klaryska 
wielkopolska umarła w klasztorze bł. Jolanty w Gnieźnie w 1868 roku.

Tej cierpliwości nie było w Galicji. Klasztory i kościoły obracano na różne świec-
kie i wojskowe potrzeby, lecz, co gorsza, kościół franciszkanów we Lwowie zamie-
niono na teatr. Gorzko się na to użalał arcybiskup Kicki w memoriale wysłanym 
do cesarza Leopolda (1790). Gubernator galicyjski hr. Brigido tak się spieszył ze 
znoszeniem klasztorów, że w krótkim czasie zniósł ich 12 w samym Lwowie – zo-
stawił tylko cztery. Ten pośpiech fatalnie oddziaływał na umieszczenie zakonni-
ków, tak że bez dachu i chleba tułać się musieli. To samo działo się poprzednio 
z zakonnicami, których w jednym roku zniesiono 15 klasztorów, nie pomyślawszy 
zawczasu o ich umieszczeniu.

Blady strach padł na ludność Galicji w przewidywaniu tego, co się będzie działo. 
Władze galicyjskie miały surowo nakazane ścisłe zachowanie tajemnicy o przy-
gotowaniach do kasaty klasztorów, chodziło bowiem przede wszystkim o to, żeby 
zakonnicy nie „wywlekli” za kordon skarbów kościelnych i majątków klasztornych. 
Lecz z troskliwości o te skarby posypało się tyle denuncjacji, tyle było rewizji 
po klasztorach, kar pieniężnych i aresztów, że tajemnica nakazana sama się odsłoniła. 
Wywołało to tłumną emigrację zakonników z Galicji, tak że w roku 1783 uciekły 
103 zakonne osoby, a w następnych dwóch latach uciekało co miesiąc po kilka osób. 
Równocześnie emigrowali z Galicji chłopi polscy i ruscy, którzy stracili sposób 
utrzymania przez zaprowadzenie monopolów, głównie soli i tabaki. Całe okolice 
leżały odłogiem – Galicji groziło wyludnienie.

W Wiedniu przyjęto zasadę, że klasztory o tyle tylko mają rację bytu, o ile są 
pożyteczne dla pracy parafialnej, przeto uznano z góry wszelkie zakony pokutnicze 
i kontemplacyjne za niepotrzebne. Była to zasada wręcz przeciwna zadaniu i powoła-
niu katolickich zakonów, lecz przynajmniej część klasztorów jej zawdzięczała urato-
wanie. Wszelako zasada fałszywa musiała wywołać zgubne skutki, bo zakonnikami 
obsadzono parafie, dlatego że w Galicji panował straszliwy brak duchowieństwa, 
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a zakonnicy instytuowani na probostwach zrzucali suknię zakonną. W ten sposób 
wyludniły się klasztory, które uszły kasaty.

Maria Teresa zmierzała do wyludnienia zakonów, zaprowadzając tak zwaną 
„epokę”, czyli wiek późny do składania ślubów zakonnych, to jest ukończony rok 
24. życia. Józef II poszedł jeszcze dalej, bo (cyrkularz z 20 sierpnia 1783 roku) za-
kazywał klasztorom przyjmowania nowicjuszów. Dosłownie jednak tego się nie 
trzymano, a po 29 latach zmienił Franciszek I „epokę profesji”, naznaczywszy dla 
niej rok 21. życia, po trzech latach nowicjatu (29 kwietnia 1802 roku). Wtedy bowiem 
groziło klasztorom galicyjskim zupełne wymarcie. Do tego dopuścić nie chciano, 
dlatego że klasztory w Galicji miały dostarczać kapelanów wojskowych, miały być 
„Pflanzschule für Feld und Spitalkapläne”.

Również zgubne dla zakonów było oznaczanie liczby stałej (numerus fixus) dla 
pojedynczych klasztorów, przy czym zbyt ludne klasztory zredukowano z 30 na 20 
osób, a mniej ludne, które 20 zakonników nie liczyły, kazano „koncentrować” z mniej 
ludnymi. Ta liczba stała była jednak nierówna, bo dla każdego klasztoru osobno ją 
naznaczano, lecz nie wolno było jej przekraczać, to jest więcej zakonników przyjmo-
wać. Ten numerus fixus hamował rozwój zakonów, tak się jednak przyjął, że nawet 
biskupi galicyjscy proponowali (w ankiecie z 1800 roku) pewną liczbę stałą (826) 
osób zakonnych, poza którą nie miało ich być nigdy więcej. Dodać jeszcze trzeba, 
że już za Marii Teresy przyjęto zasadę, że małe klasztory powinny być wszystkie 
zniesione. Tego się też domagał hr. Pergen w swoich relacjach przesyłanych z Lwowa.

Do opustoszenia klasztorów przyczyniło się w wysokim stopniu to, że Józef II 
zakazał zakonnikom kształcić swoich nowicjuszów i kleryków; zamknął ich domowe 
zakłady (studia domestica) i zmuszał do tego, żeby posyłali swoich kleryków do se-
minariów generalnych we Lwowie, które tam założył osobno dla Polaków, osobno 
dla Rusinów. Pomijając koszty utrzymania kleryków, oddziaływały wykłady józe-
fińskich profesorów na umysły duchownej młodzieży w taki sposób, że – jak pisał 
arcybiskup Ankwicz po trzydziestu latach (1815) – każdy taki kleryk z klasztoru 
uciekał. Franciszek I chwycił się półśrodka i założył we Lwowie teologiczne studium 
dla zakonników, lecz tylko bogatsze konwenty mogły z niego korzystać, bo uboższe 
nie miały funduszów na utrzymanie swoich kleryków we Lwowie. Kilkakrotnie 
powtarzali też biskupi galicyjscy w memoriałach potrzebę przywrócenia nauk 
klasztornych, lecz sprawa wlokła się żółwim krokiem. Stanowczy zwrot nastąpił 
dopiero wtedy, gdy jezuitom musiano pozwolić na studia domestica (1827). Pierwsi 
reformaci posyłali kleryków swoich na nauki do jezuitów, a następnie inne zakony 
pootwierały dla siebie naukowe zakłady. Mogło to jednak stać się dopiero wtedy, 
kiedy z klasztorów usunięto na rozkaz Franciszka I (1825) wojsko, bo w czasie wojen 
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napoleońskich były tak dalece zajęte załogami, że – jeszcze w 1817 roku – nazwał 
je arcybiskup Ankwicz „Quasikasernen”.

Wspomniane dotąd przepisy powodowały wyludnienie klasztorów i doprowadziły 
je prawie do wymarcia zupełnego, lecz, co gorsza, podkopała ich ducha zakonnego 
i zwichnęła całą siłę żywotną organizacja nadana przez ustawy rządowe. Żadne 
bowiem wojsko nie może się obyć bez naczelnej komendy, bez dowódców i ścisłe-
go nadzoru, a zakonom w Galicji właśnie to odebrano. W to miejsce postawiono 
władzę świecką – i zrobiono kozła ogrodnikiem. Łączność ze Stolicą Świętą została 
zerwana już za Marii Teresy, przestrzegano też zakazu korespondowania z papieżem 
bardzo ściśle, tak że nawet opatom nie wolno się było udawać po zatwierdzenie, 
jak tego wymagał układ zawarty ze Stolicą Świętą przez Koronę Polską (1736). 
Papież przestał właściwie istnieć i był tylko potrzebny do prekonizacji biskupów 
w Austrii. Główną też wartością konkordatu zawartego przez Franciszka Józefa I ze 
Stolicą Apostolską (1855) było to, że papieża uznawał za głowę Kościoła w Austrii. 
Również zerwany został związek zakonów z generałami w Rzymie, tak że dopiero 
po siedmioletnich staraniach (1827) otrzymali jezuici wyjątkowe na ten związek 
pozwolenie, bo bez tego w Galicji zostać nie chcieli. Związek prowincji zakonnych 
z klasztorami w Polsce zerwany został już w 1782 roku, a przełożonych zakonnych, 
którzy z Galicji jeździli na kapituły prowincjonalne „zagraniczne”, spotkały suro-
we kary. Natomiast miały tworzyć klasztory prowincje zakonne w Galicji tak jak 
w innych krajach austriackich, wedle instrukcji normalnej (11 marca 1783 roku). 
Miały się też odbywać co dwa lata kapituły prowincji, a uchwały miał zatwierdzać 
ordynariusz i gubernator. Żeby jednak jeden biskup nie posiadał zbyt wielkiego 
wpływu, utworzono w Galicji tyle prowincji, ile było diecezji. Nareszcie dekret 
z roku następnego (14 sierpnia 1784 roku) odebrał prowincjałom prawo wizytowa-
nia klasztorów, a dekret z 30 lipca 1784 roku dawał klasztorom prawo wybiera-
nia sobie przełożonych. Musiało to wywołać upadek karności zakonnej i dlatego 
Franciszek I przywrócił (29 czerwca 1802 roku) prowincjałom prawo mianowania 
przełożonych, zwoływania kapituł prowincjonalnych i wizytowania klasztorów. 
Jednakże to wizytowanie miało się odbywać w towarzystwie komisarza biskupie-
go. Dekretem wizytacyjnym odbierał ten dekret egzekutywę, bo pozwalał zakon-
nikom apelować do biskupa, a co gorsza – od biskupa do gubernatora. Gubernator 
miał więc najwyższą władzę nad zakonami. Taki był rezultat żądania, jakie stawili 
biskupi w ankiecie rozpisanej w 1799 roku, to jest, żeby były poddane władzy 
ordynariuszów, i żeby władza ta była wykonywana wedle przepisów rządowych 
(„Normalvorschriften”). Wspomniany dekret kwietniowy z 1802 roku zawierał 
wprawdzie kilka korzystnych dla zakonników rozporządzeń, lecz nie został wcale 
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ogłoszony w Galicji. Nic się więc nie poprawiło, prowincjałowie nie otrzymali 
żadnej władzy.

Po trzynastu latach zażądał Franciszek I (1815) opinii biskupów galicyjskich, 
jak by można podźwignąć klasztory w Galicji, i wtedy odpowiedział arcybiskup 
Ankwicz, że przede wszystkim musi być przywrócona władza generałów i prowin-
cjałów. Na to oświadczył jednak gubernator hr. Goess, że władzę tę wykonują bisku-
pi. Poświadczył to biskup przemyski Gołaszewski (1821), że dozór nad klasztorami 
wykonuje przez dziekanów okręgowych (Bezirksdeschanten) i że dlatego nic złego 
po klasztorach się nie dzieje. Natomiast generalny wikariusz w [Nowym] Sączu 
(na trzy powiaty), ks. Bayer, uznał wszystkie klasztory za nieużyteczne i nie mające 
żadnej przyszłości. Podał jednak cztery sposoby ich podźwignięcia, to jest podda-
nie zakonników władzy prowincjała, odwołanie wszystkich zakonników z parafii 
do klasztorów, przywrócenie ścisłej klauzury, a wreszcie zabranie im majątków, 
a natomiast płacenie stałych pensji. Tak więc każdy konsystorz zalecał co innego. 
Radzono ćwierć wieku i nic nie uradzono, a klasztory galicyjskie były podobne 
do latorośli, która oderwana od pnia rodzimego musi więdnąć i owocu przynosić 
nie może. Co gorsza, zakony poszły na pośmiewisko: wyszydzał je ks. biskup war-
miński w Monachomachii, a biskupi galicyjscy sami przykładali rękę do ich kasaty.

2.

Znoszenie klasztorów galicyjskich dzieli się na pewne okresy. W pierwszym okre-
sie czteroletnim (1783–1787) znosił gubernator hr. Brigido klasztory wedle planu 
opracowanego przez hofrata Margelika, który w tym celu odbył podróż inspekcyjną 
w Galicji. Została też utworzona w gubernium lwowskim komisja abolicyjna, do któ-
rej mianował arcybiskup Ferdynand Kicki dwóch kanoników (Kajetana Kickiego 
i Franciszka Kołłątaja), a władyka Bielański kanonika Angiellowicza jako stałych 
członków. Dekret (16 sierpnia 1783 roku), którym kazano utworzyć komisję, zawie-
rał przepisy (Direktivregeln), wedle których duchowny członek komisji we Lwowie, 
a na prowincji dziekan delegowany przez biskupa musiał brać czynny udział przy 
abolicji każdego klasztoru, tak że odium spadło właściwie na władzę duchowną. 
W tym czteroletnim okresie zdążył hr. Brigido znieść 67 klasztorów. Zostało jeszcze 
98, ale liczba księży zakonnych zeszła z 2330 osób na 1048, ubyło więc 1282 księży 
obrządku łacińskiego.

Drugi okres rozpoczął się w roku 1787, i to wedle planu opracowanego wspólnie 
z biskupami galicyjskimi. Nazywano to regulacją parafii (Pfarregulierung), we-
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dle której miały klasztory zastępować parafie. Pozakładano też nowe parafie, tak 
zwane lokalie, na których osadzono lokalistów („Lokalkapläne”). Przezywano ich 
„locustae”. Wedle tego planu skazywał dekret kwietniowy z roku 1787 na zniesienie 
67 klasztorów z 625 zakonnikami, tak iż miało zostać tylko 31 klasztorów z 432 
zakonnikami. Wykonaniu tego planu stanęły na przeszkodzie „ważne powody”, 
to jest względy polityczne, poprzednio wspomniane. Tak zostały jeszcze po śmierci 
Józefa II 73 klasztory i 771 zakonników. Jednakże z tych zakonników przebywało 
192 księży na parafiach, tak że tylko 579 osób pozostawało w klasztorach. Z po-
zostałych zaś klasztorów były 42 przeznaczone na abolicję, wisiała więc nad nimi 
zguba jak miecz Demoklesa. Wszelako przez dziesięć lat miały spokój. 

Franciszek I zapowiedział z góry, żeby się nikt nie ważył znosić klasztoru bez jego 
wiedzy i pozwolenia, lecz w 1799 roku nakazał utworzenie osobnej komisji guber-
nialnej do uregulowania spraw klasztornych i podniesienia życia zakonnego. Do tej 
komisji należeli też: arcybiskup Kajetan Kicki i biskup przemyski Gołaszewski. 
Obaj biskupi proponowali zniesienie 15 klasztorów, i to celem „koncentracji”, żeby 
przez to została powiększona liczba osób po klasztorach. Mówimy też, że biskupi 
proponowali numerum fixum dla osób zakonnych 826 (to jest 701 księży, 125 la-
ików, a 10 proc. nowicjuszów). Kancelaria nadworna zgodziła się na zniesienie 
tylko 11 klasztorów.

Nawiasem zaznacza się, że o klasztorach zniesionych w Krakowie po trzecim 
rozbiorze za panowania Franciszka I nad Zachodnią Galicją (1796–1809) osobno 
będzie mowa.

Sprawa „regulacji klasztorów”, proponowana w 1799 roku przez biskupów gali-
cyjskich, pozostawała w zawieszeniu, dlatego że Franciszek I był przeciwny znie-
sieniu tak wielkiej liczby klasztorów, zwłaszcza że po trzecim rozbiorze przybyły 
jeszcze klasztory Zachodniej Galicji. Dlatego (1808) wysłano do Galicji hofrata 
ks. Grubera na podróż inspekcyjną. Cel tej misji polegał głównie na tym, żeby po-
wstrzymać znoszenie ubogich klasztorów, które wywoływało rozgoryczenie ludu, 
a nie przynosiło żadnego zysku. Hofrat Gruber przedłożył sprawowanie swoje 
już po utracie Zachodniej Galicji (Reiserelation z 2 maja 1810 roku) i oświadczył, 
że żaden z klasztorów proponowanych do abolicji przez biskupów galicyjskich nie 
może być zniesiony. Dopiero po dwóch latach (14 marca 1812 roku) przedłożył nowy 
plan regulacji klasztorów, i to na podstawie planu przedłożonego przez gubernatora 
hr. Goessa. Wedle tego planu miał w każdym powiecie pozostać przynajmniej jeden 
klasztor. Rezultat był ten, że zniesiono jeszcze siedem klasztorów za panowania 
Franciszka I.
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3.

Fundusz religijny istnieje tylko w cesarstwie austriackim, uznany przez Stolicę 
Apostolską w konkordacie z 1855 roku jako właściciela majątku kościelnego. Założył 
go Józef II patentem z 3 października 1782 roku w tym celu, żeby chronił przed roz-
proszeniem na inne cele majątek kościelny, a przez dobrą administrację umożliwił 
lepszą dotację kleru, mianowicie parafialnego. W gruncie rzeczy była myśl dobra, 
bo za Marii Teresy zabierano klasztorom własność i nic z tego na cele kościelne 
nie obracano.

Patent Marii Teresy z 15 lipca 1775 roku przyznawał zakonnikom tylko „usum 
fructum” majątków. Jako najwyższa opiekunka („supremus tutor Ecclesiae”) zabiera-
ła cesarzowa własność klasztorów galicyjskich w: Bochni, Sokalu, Bohorodczanach 
itd., oraz wszelkie dotacje nadane przez królów polskich, jeśli przynosiły uszczerbek 
skarbowi austriackiemu. Dochody z olbrzymiego majątku pojezuickiego w Galicji, 
który w roku 1773 wynosił 1 416 830 fl., obróciła Maria Teresa na fundusz szkolny. 
Zauważyć tu trzeba, że buchalteria prowincjalna lwowska podawała zawsze tylko 
czysty dochód z dóbr należących do funduszu religijnego, i to jeszcze odliczywszy 
podatki od nich płacone. Tak na przykład, dochód z dóbr prymasowskich, biskup-
stwa krakowskiego i kapituły krakowskiej, klasztorów i opactw zniesionych w Ga-
licji, dóbr zabranych kościołom i klasztorom zagranicznym (polskim), które leżały 
w Galicji, podała administracja dóbr państwowych (10 grudnia 1786) na 161 901 fl. 
59 2/3 kr., odciągnąwszy 18 498 fl. 31 kr. podatku rządowego i 27 392 podatku do-
minikalnego. Właściwie więc dochód wynosił 207 791 fl., ale zważyć trzeba, że do-
chód ten pochodził z dwóch miast municypalnych, trzech miast poddanych, 339 wsi 
i 106 folwarków, w których było 117 910 poddanych. Był to więc dochód śmiesznie 
mały, chociaż administracja zjadała większą część dochodów. Tak na przykład do-
chód z klucza biskupstwa krakowskiego Radłów, do którego należało 20 wsi, podano 
tutaj tylko na 14 992 fl., lecz po 16 latach (1802), kiedy chodziło o sprzedaż, podano 
jego wartość na 1 110 818 fl. Drugi podobny przykład szacowania dóbr należących 
do funduszu religijnego mamy na olbrzymim majątku panien klarysek w Starym 
Sączu, który się składał z miasta municypalnego Stary Sącz i 54 wsi. Dobra te, 
zwane „K. K. Ex-Nonnen Herschaft Alt-Sandez”, miały 15 urzędników do zarządu 
dóbr i administracja była tak kosztowna, że przynosiły zaledwie 17 986 fl. dochodu. 
Dobra te zamierzało też gubernium lwowskie sprzedać zaraz po kasacie klasztoru 
za 144 673 fl., to jest 63 900 fl. niżej ceny szacunkowej – 211 675 fl. Najciekawsze 
jest przy tym, że do ceny szacunkowej nie wliczono wcale wartości olbrzymich la-
sów, dlatego że nic nie przynosiły. Wartość dóbr opactwa benedyktynów w Tyńcu, 
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i to tylko po lewym brzegu Wisły, oszacowała buchalteria lwowska na 2 922 484 fl. 
10,5 kr. – przy innych dobrach podawano zawsze tylko wysokość dochodów. Takich 
wsi należących do funduszu religijnego było 738, nie licząc sprzedanych, których 
wartość obliczano na 2 224 644 fl. Jeszcze po stu latach, mimo macoszej admini-
stracji, wynosił fundusz religijny galicyjski 8 580 801 fl. Na początku XX wieku 
(1902) preliminowano już tylko 511 755 koron dochodu, podczas gdy rozchód wy-
nosił cztery miliony koron. Przeto deficyt wynosił 2 076 490 koron, lecz z tego szła 
lwia część, to jest 3 150 000 koron na potrzeby Cerkwi.

Fundusz religijny ruskiej Cerkwi wynosił (1800) okrągło 284 924 fl., a więc 
przynosił rocznie (licząc 5 proc.) tylko 14 246 fl., wszelako brano sześć razy tyle, 
to jest 77 787 fl. 46 kr. na jej potrzeby z funduszu religijnego łacińskiego. Żywiła się 
więc Cerkiew pieniędzmi polskimi, a wdzięczną za nie była rządowi austriackiemu.

Znoszenie klasztorów w dziedzicznych krajach austriackich zawiodło finansowe 
rachuby i dlatego pokrywano deficyt w kasach funduszów religijnych pieniędzmi 
branymi z funduszu religijnego galicyjskiego. Od roku 1794 wysłano z Lwowa 
do centralnej kasy w Wiesniu wszystkie pieniądze zebrane ze sprzedaży dóbr klasz-
tornych, tak że przez pięć lat wysłano 1 164 201 fl. 45,5 kr. Pojedynczym kasom 
funduszów religijnych w Trieście, Grazu, Celowcu, Gorycji posłano ze Lwowa 
łącznie 1 300 789 fl. jako pożyczki, których nie zwrócono. Wszystkie oszczędności 
kasowe posyłano też do Wiednia. Tak na przykład w roku 1797 wysłano 94 170 fl. 
gotówki pozostałej w kasie („baaren Kassarest”) – mimo to jeszcze było w roku 1799 
w galicyjskim funduszu religijnym 106 299 fl. 44 kr. nadwyżki. Dopiero wojny na-
poleońskie spowodowały deficyt. W 1818 roku było już 310 737 fl. deficytu i odtąd 
musiały być wydatki na potrzeby religijne pokrywane podatkami. Spadł więc nowy 
ciężar na społeczeństwo, którego pierwej nie znało, bo w Polsce Kościół rządził się 
sam i sam też pokrywał swoje potrzeby.

Do zubożenia funduszu religijnego przyczyniła się i ta okoliczność, że (począwszy 
od 1783 roku) umieszczono 1 519 479 fl. kapitałów kościelnych i klasztornych w pa-
pierach państwowych, które przynosiły tylko 3,5, podczas gdy prywatni dłużnicy 
płacili po 5 i 7 proc.. Równocześnie zmuszano klasztory do lokowania kapitałów 
w papierach państwowych. Miało to ten skutek, że kiedy nastąpiło bankructwo 
państwa i patent finansowy (20 lutego 1811 roku) zredukował wartość papierów 
o 250 proc., stracił fundusz religijny i klasztory straciły 4/5 majątku. Jaka nędza za-
panowała po klasztorach panieńskich wskutek tego dosyć przypomnieć, że panny 
sakramentki we Lwowie tygodniami całymi nie jadły ciepłej strawy. Brak docho-
dów spowodował też opustoszenie klasztorów i wywołał groźbę wymarcia, skoro 
zabrakło środków na żywienie i kształcenie nowicjuszów i kleryków.
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Kosztem funduszu religijnego pozakładane zostały seminaria generalne, które 
zrobiły zupełne fiasko, a ponieważ przy tej okazji zabrane zostały do funduszu religij-
nego majątki seminariów diecezjalnych, przeto ich przywrócenie wlokło się żółwim 
krokiem, a to powiększyło okropny brak duchowieństwa. Ratowano fundusz religijny 
podatkami nakładanymi na duchowieństwo świeckie i klasztory, tzw. „Aushilfsteur”, 
„Religionsfondsteur”, które wynosiły 7,5 proc. dochodu, a nadto „Extrasteuer”, przez 
który po 10, a właściwie 20 proc. odciągano klasztorom od ich własnych procentów. 
Gorszy jeszcze nałożono na klasztory podatek przez to, że im zabierano wszelkie 
przewyżki w dochodach. Od tej „Entrichtung der Überschussgleder” uwolnił klasz-
tory Franciszek I (6 września 1811 roku).

Władze galicyjskie opłacały zakonników w Galicji gorzej, niż nakazywały prze-
pisy, i nie dawały nawet połowy tego, co im się należało. Tak na przykład, zakazano 
zakonom żebrzącym zbierania kwesty, ale dekret odnośny (15 kwietnia 1789 roku) 
wyznaczył za to wynagrodzenia po 200 fl. na głowę, tymczasem w Galicji dawano 
„mendykantom” po 13, po 15, a najwięcej po 100 fl. Po kasacie klasztorów przepi-
sane było zaopatrzenie zakonników po 300 fl. na głowę, oprócz kosztów podróży 
i nowego ubrania, wszelako w Galicji dawano po kilka lub kilkanaście florenów 
albo też nic nie dawano zakonnikom, chociaż zabierano cały ich majątek. Fundusze 
mszalne skasowanych klasztorów przeznaczone zostały na dotacje lokalistów, pro-
boszczów i wikarych, przy czym obliczono 30 krajcarów na czytaną, 1 florena 
na śpiewaną mszę świętą. Pensje proboszczów były na 300 fl., a wikarych na 150 fl., 
położenie ich było więc opłakane, skoro zamiast pensji dawano stypendia mszalne. 
Nieco ulgi przyniósł dekret Franciszka I z roku 1802, który liczbę mszy (obligów) 
zmniejszył, a dotację podwyższył. O tak zwaną redukcję mszy świętych nie pytano 
Stolicy Apostolskiej.

Nieobliczone straty poniosła Galicja przez pospieszne sprzedawanie królewsz-
czyzn i dóbr kościelnych. Dobra te były tak olbrzymie, że trzecia cześć kraju była 
„kameralisch”, lecz administratorzy domen państwowych tak gospodarowali na swo-
ją korzyść, że dekret Józefa II z 24 marca 1789 roku nakazał sprzedaż wszystkich 
„Staats- und Religionsfondsgüter”, i to w przeciągu kilku miesięcy. Wszelako kró-
lewszczyzny sprzedawano już wcześniej. Nazwiska nabywców (Impertranten) i dóbr 
nabytych wymienione są w aktach Rady Stanu (Staatsrathakten). Dekret z roku 1789 
nakazujący tak pospieszną sprzedaż obniżył cenę dóbr, a wolno było sprzedawać 
każdemu, kto się zgłosił. Sprzedawano nawet takim, którzy mogli zaledwie zapłacić 
6 proc. zaliczki – resztę spłacali przez długie lata. Dawano też w dzierżawę wieczystą 
(Erbpacht), przy czym dzierżawcy zalegali z płaceniem czynszu. Grunty klasztorne 
pozwalał dekret z 1787 roku sprzedawać nawet kawałkami.
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Fundusz religijny ponosił duże straty przez to, że komisarze abolicyjni szacowali 
ruchomości klasztorne bardzo nisko i sprzedawali – dobrym znajomym – za bezcen. 
Budynki i kościoły klasztorne szacowano również bardzo nisko, czasem dawano 
prawie za darmo fabrykantom niemieckim. Przeważnie jednak Polacy nie chcieli 
tych budynków kupować, stały więc pustką i zapadały w gruzy.

Powiedziano wyżej, że trzecią część Galicji zajmowały dobra kameralne, łatwo 
więc było przeprowadzić kolonizację niemiecką, której początek dał patent Marii 
Teresy z 1774 roku. Tymczasem patent Józefa II (1783) przeznaczył na kolonizację 
dobra klasztorne, a w pierwszym rzędzie panien klarysek w [Starym] Sączu i cy-
stersów w Szczyrzycach. Przywiązywano do tej kolonizacji tak wielkie nadzieje, 
że tego właśnie roku (1783) zaprowadzono język niemiecki jako urzędowy we wszyst-
kich urzędach. Po 28 latach zdawał hofrat ks. Gruber w swojej relacji z podróży 
inspekcyjnej (5 maja 1810 roku) sprawę ze stanu kolonizacji i pokazało się, że przez 
28 lat osiadło w Galicji tylko 17 638 kolonistów, pomiędzy którymi przeważała 
liczba protestantów i kalwinów. Koszty kolonizacji musiał ponosić fundusz religij-
ny, a koszty te okazały się dwa razy większe, niż pierwotnie liczono, bo osiedlenie 
każdej rodziny kosztowało gotówką 1 200 fl., nie licząc prestacji w naturze. Dlatego 
wyrażał hr. Brigido (1878) obawy, że fundusz religijny na te wydatki nie starczy.

Kościół w Galicji zubożał, a dzieje uczą, że tam, gdzie ubożeje Kościół, ubożeje 
też lud. Na domiar złego zabrane zostały majątki szpitali, które były w Galicji bardzo 
liczne. Szyderczo wyrażała się relacja z podróży inspekcyjnej hofrata Margelika o ich 
ubóstwie, nieporządku itd., lecz w ich miejsce nie dano nic. Miłosierdzie świadczone 
przez te szpitale i przez klasztory miał zastąpić „urząd państwowego miłosierdzia”, 
lecz skończyło się na obietnicach i przygotowaniach.

Niepowetowaną stratę poniósł kraj w skarbach sztuki złotniczej, zabranych z klasz-
tornych kościołów, pomiędzy którymi były arcydzieła, jak np. monstrancja w Kocha-
winie itd. Szacowały je komisje abolicyjne, często przy pomocy Żydów, tak że np. 
pierścień srebrny z brylantami oceniono na 30 krajcarów. W kraju nikt nie chciał 
na licytacjach kupować, odsyłano więc wszystko do Wiednia, gdzie utworzono tzw. 
Depots-Aemter. Stróże kradli, kupować nikt nie chciał, a jeden z takich magazy-
nów zgorzał. Wtedy zgłosiło się konsorcjum żydowskie „Dobruska i Syn”, zwane 
Drobruskauer Contrahenten, które ofiarowało się z kupnem. Dekret z 22 listopada 
1787 roku nakazał odstawić wszystkie skarby kościelne tej spółce. Taksował Żyd 
Eskeles. Srebra kościelne zbierano oprócz tego w Galicji na potrzeby wojenne trzy 
razy, to jest na wojnę turecką (1788) i dwa razy w czasie wojen napoleońskich (1807 
i 1810). Kapituła krakowska zapłaciła w 1807 roku za uwolnienie skarbca od próby 
(„Punciren”) 20 357 fl.
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4.

Wskutek przyjętej zasady, że zakony są tylko o tyle pożyteczne, o ile przydatne do pa-
storyzacji, musiały ulec abolicji te zakony, które się pracą parafialną nie zajmowały.

a) Prowincja polska trynitarzy bosych św. Joachima miała w Polsce 5 kolegiów 
i 15 klasztorów. Z tego była w Galicji prawie połowa, to jest 2 kolegia we Lwowie, 
2 klasztory w Tomaszowie i Stanisławowie; 2 rezydencje: w Bursztynie i Mielcu, 
a nadto klasztor w Krakowie. Z tego utworzył Pius VI (1782) osobną prowincję gali-
cyjską. Reguła trynitarzy przepisywała wykup jeńców z jasyru, a tymczasem dekrety 
cesarskie zakazywały zakonnikom wywożenia pieniędzy za granicę. Wynikły stąd 
denuncjacje, za które płacono sute nagrody. Za czym poszły śledztwa, więzienia 
i wypędzanie zakonników, aż dekret cesarza z 13 stycznia 1783 roku zniósł cały ten 
zakon. Majątek trynitarzy ceniono na 368 890 fl. Członków było 74, z tych emigro-
wało 28 do Polski. Dano im zamiast przepisanych 300 fl. tylko po 2 fl. na milę drogi. 
Reszta uczyła w Galicji po szkołach niemieckiego języka. Kościół w Stanisławowie 
darowano Ormianom. Klasztor w Tomaszowie kupił (1807) ordynat Zamojski; klasz-
tor w Mielcu kupił (1829) Pieniążek.

b) Teatyni we Lwowie mieli Collegium Pontificium, założone przez Benedyk-
ta XIII (1726) dla Rusinów i Ormian. Szkoły te chwalono za rządów Marii Teresy. 
Dekret z 11 marca 1783 roku nakazywał zniesienie teatynów i zabranie ich majątku 
jako rekompensatę za 25 000 fl., które klaryski w Starym Sączu posłały do Rzymu 
na koszty kanonizacji bł. Kunegundy, chociaż majątek teatynów był własnością Pro-
pagandy, a nie Kongregacji Świętych Obrzędów. Tytuł więc był fałszywy, lecz zysk 
podwójny, bo majątek teatynów szacowano na 47 685 fl. (należała do niego wieś Du-
blany z folwarkiem). Leopold II zamierzał podobno oddać gmach Propagandzie, lecz 
skończyło się na zamiarze. „Czerwony klasztor” teatynów zamieniono na koszary.

c) Misjonarze mieli w Galicji 7 domów i 43 księży. Prowadzili seminaria duchow-
ne dla kleru świeckiego we Lwowie, Przemyślu i Brzozowie (czwarte w Krakowie), 
nadto mieli domy w Horodence, Głogowie, Samborze. Dekret cesarski z 1783 roku 
skazał misjonarzy na zniesienie. Majątek wynosił w przybliżeniu 70 415 fl., nie licząc 
w to 15 wsi i 7 folwarków zabranych misjonarzom w Krakowie, którzy się ostali.

d) Bonifratrzy nie byli pierwotnie objęci planem abolicji i dlatego Józef II, bę-
dąc we Lwowie (1783), kazał ich przenieść do Collegium Theresianum, a dom ich 
przeznaczył na szpital wojskowy. Zgotował im zgubę hofrat Margelik. Ich miejsce 
miały zająć siostry miłosierdzia. Dekret z 1783 roku kazał znieść domy bonifratrów 
w Przemyślu, Zamościu, a z Zebrzydowic przenieść do Lwowa. Hr. Brigido zrobił 
jednak inaczej: zniósł bonifratrów we Lwowie, Przemyślu i Zamościu, a w Zebrzy-
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dowicach zostawił dlatego, że mieli być przeniesieni do klasztoru po augustianach 
w Pilźnie. Zostali jednak w Zebrzydowicach. W 1795 roku postawiono wniosek 
o ich abolicję, lecz Franciszek I nie zgodził się na to i zostali do dzisiaj. W Krakowie 
zniesiono ich dopiero po trzecim rozbiorze.

e) Norbertanie w Nowym Sączu mieli opactwo fundowane przez Kazimierza 
Wielkiego i utrzymywali szpital. Już w 1781 roku postawił wniosek o ich zniesie-
nie nominat tarnowski ks. Duval, a ich miejsce miały zająć szarytki. Daremne były 
prośby magistratu i mieszczan Nowego Sącza, dekret cesarski z 4 lipca 1784 roku na-
kazywał abolicję. Majątek szacowano na 60 783 fl. Należał do tego klucz Dąbrowski 
z pięcioma wsiami.

f) Pijarzy w Galicji skazani byli na abolicję już 30 listopada 1781 roku dlatego, 
że metoda ich naukowa nie odpowiadała nowej metodzie („dem neu resolvirten 
Studienplan”), a to w sześciu gimnazjach, które pijarzy utrzymywali w swoich ko-
legiach. Wykonano dekret w 1784 roku. Zniesiono pijarów w Warężu i Złoczowie. 
W ich klasztorze umieszczono urzędy powiatowe. Zostało bez dachu 27 pijarów, 
a nigdzie nie ma wzmianki, żeby otrzymali jakie opatrzenie. W Złoczowie mieli wieś 
i folwark. Tegoż roku (1784) zniesiono kolegium i gimnazjum w Nowym Sączu. Było 
ich tam osób 11, lecz nigdzie nie ma osobnego o tym zniesieniu sprawozdania. Nieco 
później zniesiono kolegium w Rzeszowie. W sprawozdaniu z 1786 roku podano mają-
tek tegoż kolegium na 51 414 fl. Majątek pijarów w Warężu, Złoczowie i Rzeszowie, 
wynoszący 200 575 fl., wcielony został do funduszu szkolnego. Kolegium pijarów 
we Lwowie, fundowane przez sufragana Głowińskiego (1757), wykończone zostało 
dopiero w 1777 roku Miało dwie wsie fundacyjne: Winniki i Podbereżce. Tymczasem 
pijarzy mieścili się na przedmieściu, ale kiedy się do nowego kolegium przenieśli, 
umieściła tam Maria Teresa (1778) akademię, zwaną Collegium Teresianum, ra-
zem z fundacyjnym majątkiem pijarów. Zostały im tylko mniejsze grunty, które 
po ich kasacie (1782) sprzedano kolonistom. Ocalały kolegia pijarów w Krakowie 
i Podolińcu. To ostatnie na Spiszu było przez długie lata jedynym gimnazjum, do któ-
rego udawała się młodzież z trzech powiatów tzw. Zachodniej Galicji, bo w nich 
szkół gimnazjalnych wcale nie było.

g) Paulini mieli w Galicji trzy klasztory: we Lwowie, Niżniowie i Starej Wsi, oraz 
rezydencję Krzeszów. Zajmowali się pracą parafialną, a mimo to dekret z 1786 roku 
skazywał na kasatę paulinów w całej monarchii. Mieli 64 klasztory. Już dwa lata 
pierwej (1784) wywołała fałszywa denuncjacja skasowanie paulinów we Lwowie. 
Kościół kupili Rusini. Majątek obliczono na 30 812 fl. 3 kr., a należały do niego dwie 
wsie: Okniany i Kutyska. Budynek klasztorny zupełnie nowy szacowano na 75 fl. 
6 kr. W klasztorze tym założono fabrykę cegieł, przedsiębiorstwo jednak zawiodło, 
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klasztor popadł w gruzy. Ludność musiała chodzić do cerkwi okolicznych, bo ko-
ścioła nigdzie nie było.

Rezydencja w Krzeszowie, zniesiona równocześnie, posiadała wieś, której wartość 
podano na 4021 fl.; były też jeszcze pola i łąki, lecz komisja abolicyjna wcale ich 
wartości nie podała. Natomiast klasztor w Starej Wsi, gdzie paulini mieli nowicjat, 
posiadał majątek ceniony na 61 426 fl. Posiadał dwie wsie: Żarnowiec i Długie, 
a nadto jurydykę w Starej Wsi. Cały majątek paulinów galicyjskich obliczono (1787) 
na 134 771 fl. 43 kr. Klasztor paulinów w Starej Wsi obiecano biskupowi przemy-
skiemu Gołaszewskiemu na dom dla księży emerytów, lecz nie zostawiono przy 
nim ani kawałka ogrodu, ani niezbędnych budynków gospodarczych, bo wszystko 
sprzedano. Nie przyjął więc biskup ofiary. Nabożeństwo w kościele odprawiał co 
drugą niedzielę proboszcz z Buszowa. W 1821 roku oddano klasztor jezuitom.

h) Augustianie mieli w Galicji sześć klasztorów: we Lwowie, Załoźcach, Żydaczo-
wie, Radomyślu, Pilźnie, Witkowie (i Krakowie). Pierwszy skazany został na znie-
sienie klasztor we Lwowie (1784), lecz dekret wykonany został dopiero po dwóch 
latach. Majątek podano na 30 820 fl. 58 kr., lecz nie doliczono wartości różnych 
gruntów. W klasztorze umieszczono dyrekcję ekonomii, a później zmieniono go 
na miejską piekarnię. Rok pierwej (1785) zniesiono klasztor w Witkowie (cyrkuł 
brodzki) i rezydencję w Żydaczowie (cyrkuł stryjski). Majątek klasztoru w Witko-
wie podano na 24 281 fl. 14 kr., a w Żydaczowie na 8970 fl., lecz w to nie wliczono 
1000 fl. długu, który zaciągnęła gmina Żydaczowa i musiała spłacić.

Po dwóch latach (1787) zniesiono dwa klasztory, to jest w Załoźcach i Radomyślu. 
Akty abolicji klasztoru w Radomyślu zaginęły. Wedle Sebastiana Brunnera majątek 
wart był 8400 fl. Drugi, pod tą samą datą zniesiony, klasztor w Załoźcach zamieniony 
został na kościół parafialny, a parafialny oddano Rusinom na cerkiew, którzy tam 
cerkwi wcale nie posiadali. Klasztor sam oddano następnie szarytkom (1801). Majątek 
augustianów w Załoźcach ceniono na 33 511 fl. Nadto mieli folwark, który przynosił 
270 fl. 30 kr. Komisarz abolicyjny wydzierżawił go za 82 fl. 6 kr. Przysługiwały też 
klasztorowi w sąsiednich dobrach różne prestacje, jak wolny wyręb w lasach, zboże 
itd., o których abluicję toczyły się następnie procesy.

Przetrwał wszystkie klasztor w Pilźnie, który służył za przytułek augustianom 
z różnych skasowanych klasztorów, na których utrzymanie płaciło gubernium roczny 
dodatek 597 fl. Hofrat Gruber nazwał ten klasztor (1810) drewnianą budą, niepo-
rządną („unreinlich”) – tak nazywał wszystkie klasztory galicyjskie. Następnego 
roku zgorzał ten klasztor i gubernium zażądało jego zniesienia. Na prośbę przeora 
pozwolił Franciszek I dalej istnieć augustianom, jeśli własnym kosztem klasztor 
odbudują. Przeor dokazał tej sztuki, ale po jego śmierci (1825) wniósł hr. Taaffe 
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ponownie o zniesienie. Po dziesięciu latach oddano ten klasztor karmelitom trze-
wiczkowym (1835).

i) Kanonicy regularni dzielili się na osobne kongregacje.
1) Stróże św. Grobu Jerozolimskiego (Custodes s. Sepulchri), zwani bożogrob-

cy albo miechowici – od macierzystego domu w Miechowie, gdzie był generał 
całego zakonu. Mieli w Galicji dwa klasztory: w Leżajsku i Przeworsku (trzeci 
w Krakowie na Stradomiu), a nadto pięć probostw inkorporowanych (jedno w die-
cezji tarnowskiej, cztery w przemyskiej). Po trzecim rozbiorze połączeni byli z ge-
nerałem w Miechowie. Od 1812 roku mieli osobnego prowincjała w Leżajsku. Mimo 
to, że opactwo w Miechowie zostało zniesione (1819), istniały jeszcze oba klasztory 
miechowitów w Galicji. Dopiero po śmierci prowincjała w Leżajsku (1839) został 
klasztor ten zniesiony, a majątek zabrany (1843). Po śmierci przeora w Przeworsku 
(1846) został klasztor zniesiony, a majątek (dwie wsie i folwark) zabrany. Pierwej 
jeszcze (1836) zniósł senat Wolnego Miasta Krakowa ostatni dom miechowitów 
u św. Barbary, dokąd (1805) przeniesieni zostali ze Stradomia do szpitalnego kościo-
ła św. Jadwigi. Drugi jeszcze szpital w Krakowie Świętego Ducha mieli kanonicy 
regularni de Saxia (duchacze), zniesiony (1788) przez ks. Michała Poniatowskiego. 
Stracili trzy wsie i trzy folwarki.

2) Kanonicy laterańscy u Bożego Ciała w Krakowie stracili sześć wsi w Galicji. 
Nadto mieli probostwo w Suchej, zabrane w 1819 roku.

3) Kanonicy regularni pokutnicy (de penitentia ss. Martyrum), zwani markami, 
stracili dwie wsie w Galicji. Mieli nadto klasztor w Trzcianie z parafią (1967 dusz). 
Klasztor zniesiono (1810), a majątek (trzy wsie) zabrano i oddano dzierżawcom 
kameralnym, którzy tak kradli, że dobra te zostały sprzedane (1841).

j) Karmelici bosi mieli w Galicji sześć klasztorów (nie licząc w Krakowie 
i Czernej). Jako zakon pokutniczy nie zajmowali się pracą parafialną i dlatego 
już w 1783 roku zostało pięć klasztorów skazanych na abolicję. Przyspieszyły ich 
zgubę rozliczne denuncjacje o wywożenie skarbów do Polski i rzekome sprze-
niewierzenia. Pierwszy zniesiony został klasztor w Wiśniczu (1783). Zabrano 
dwa klucze (7 wsi i 4 folwarki). Wartość podano na 87 659 fl. Klasztor zamie-
niono na kryminał. Tegoż roku (1783) zniesiono klasztor we Lwowie na Halickim 
Przedmieściu. Majątek ceniono na 82 862 fl. Zabrano nadto kapitał 1 000 fl., wła-
sność Bractwa św. Anny. Klasztor przeznaczono na Tabaksregie, lecz w 1786 roku 
umieszczono w nim generalne seminarium łacińskie. Następnego roku (1784) 
zniesiono karmel bosy w Przemyślu. Kościół i klasztor oddano na rezydencję 
i katedrę władyki przemyskiego. Posiadali wsie: Hubica, Przydzielnica, Czar-
na Olsza oraz półwsie Małchowice. Dobra te miała otrzymać kapituła łacińska 
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w Przemyślu. Układy wlokły się długo. Jeszcze w 1846 roku nie doprowadziły  
do rezultatu.

Po trzech latach (1787) zniesiono dwa klasztory. W Milatynie podano wartość 
majątku na 37 979 fl., nie wliczono jednak kapitałów (25 000 fl.), tak że majątek 
wynosił najmniej 63 479 fl. W Milatynie mieszkał prowincjał karmelitów bosych. 
Dano mu 150 fl. pensji, to jest połowę tego, co przepisywało Normale, a zakonnikom 
po 100 fl., to ejst trzecią część. Karmelitów w Kochawinie zniesiono tego samego 
roku (1787). Przeniesiono tam parafię z Rudy. Skarby kościelne nadzwyczajnej war-
tości odesłano spółce żydowskiej do Wiednia. Majątek ceniono na 27 986 fl. 38 kr.

Ostatni karmel bosy w Zagórzu objęty był również plonem regulacyjnym z 1787 
roku, lecz potrzebny był na schronienie zakonników z innych poznoszonych karme-
lów. Wstawiał się też za nim biskup Gołaszewski, bo niezbędny był we wschodniej 
Galicji dla ludności polskiej rozproszonej w górskiej okolicy. Służył też za dom re-
kolekcyjny dla duchowieństwa. Z tych przyczyn pozwolił Franciszek I (1797) nawet 
nowicjuszów przyjmować. W 1822 roku zgorzał klasztor. Zakonników przeniesiono 
do klasztoru w Sąsiadowicach, ale dopiero po dziewięciu latach został konwent urzę-
dowo zniesiony. W Zagórzu utworzono parafię. Po zniesieniu karmelitów bosych 
w Krakowie (1797) został jedyny klasztor w Czerny, dokąd przeniesiono karmelitów 
bosych z Lublina (1803), gdzie spalił się klasztor. W całej monarchii zostały tylko 
dwa klasztory. Z Czerny wyszło odrodzenie tego zakonu w Galicji po stu latach 
przez o. Kalinowskiego.

k) Benedyktyni mieli w Galicji tylko jedno opactwo w Tyńcu i prepozyturę 
w Tuchowie. Po trzecim rozbiorze przybyły jeszcze dwa opactwa: świętokrzyskie 
i sieciechowskie, i tworzyły galicyjską, której wizytatorem był pat świętokrzyski. 
Po 1809 roku zostało znowu w Galicji tylko opactwo tynieckie. Ostatnie lata bene-
dyktynów w Tyńcu opisał autor w osobnej książce, teraz daje więc tylko streszczenie. 
Majątek tego opactwa, zwanego domina centum villarum, leżący po prawej stronie 
Wisły, oceniła lwowska buchalteria na 2922 484 fl. 16½ kr. Dobra były trojakie: 
1. opatów komendarzy – ostatnim był prymas Podoski († 1777) – i dobra te zaraz 
po jego śmierci kazał zabrać gubernator hr. Auersperg; 2. opatów klasztornych 
(abbates claustrales); 3. konwentu. Wszystkie dobra zostały sprzedane, zatrzymano 
tylko w zarządzie funduszu religijnego sześć wsi przeznaczonych na dotację biskup-
stwa tarnowskiego. Dano je w ostatnich czasach jako część uposażenia biskupstwu 
krakowskiemu.

Opactwo tynieckie objęte było planem kasacyjnym w 1787 roku, ponieważ jednak 
abbas claustralis Janowski został biskupem tarnowskim, a tytuł opata zatrzymał, 
przeto dekretu kasacyjnego nie wykonano, a nawet dekretem z 1802 roku uznane 
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zostało opactwo jako permanent. Franciszek I pozwolił też na wybór opata (1804), 
lecz dekretu nie wykonano, bo dobra opackie zostały już sprzedane. Było wtedy 
w Tyńcu 30 zakonnych osób, a starosta myślenicki baron Lipowski zdał o konwencie 
bardzo pochlebne świadectwo. Niebawem jednak sąd zmienił, kiedy chodziło o to, 
żeby Polacy ustąpili miejsca benedyktynom z Wiblingen (w Szwabii). Opactwo to, 
z wielu innymi, zniesione zostało przez Reichsdeputationsabschluss (1803), a opat 
Ulryk Keck prosił Franciszka I o podarowanie jakiego próżnego klasztoru. Wysłany 
w tym celu hofrat ks. Dankesreiter obsadził wszystkie katedry benedyktynami 
z Wiblingen. Opat został zamianowany dyrektorem wydziału i równocześnie opatem 
w Tyńcu. Dankesreiter pojechał do Tyńca i usiłował nakłonić benedyktynów, żeby się 
dobrowolnie wynieśli. Wymowa łacińska hofrata nie odniosła jednak skutku. Wtedy 
starosta wynalazł w konwencie 13 przestępców i tych usunięto z Tyńca. Lecz już 
po dwóch latach (1809) uciekli szwabscy benedyktyni ze strachu przed ks. Józefem, 
przy czym opat Keck zabrał sreber kościelnych na 2 000 fl. wartości. Polscy bene-
dyktyni zostali w Tyńcu, lecz dobra leżące poza obrębem krakowskiego „rejonu” 
zabrano (1800). Po kongresie wiedeńskim wrócił Tyniec pod panowanie austriac-
kie i wtedy prosił konwent o zwrot zabranych dóbr. W odpowiedzi wyszedł dekret 
znoszący konwent (8 sierpnia 1816 roku). W olbrzymim klasztorze, w którym garść 
konfederatów stawiała w 1772 roku przez dwa tygodnie opór oblegającym wojskom 
austriackim i rosyjskim, umieszczono (1821) biskupstwo tynieckie. Umieszczenie 
było zupełnie niestosowne. Biskup Ziegler mieszkał w Bochni, następnie stolicą 
biskupią został Tarnów. Klasztor oddano jezuitom, lecz wskutek pożaru (1830) 
przenieśli się do [Nowego] Sącza. Za sprzedane dachy miedziane odrestaurowano 
klasztor po ośmiu latach (1838). Odtąd stał pustką aż zapadł się w gruzy.

l) Cystersi mieli w Galicji opactwo w Szczyrzycach. Po trzecim rozbiorze przybyło 
w Galicji jeszcze pięć opactw: w Jędrzejowie, Sulejowie, Wąchocku, Koprzywnicy 
(w sandomierskim) i Mogile (krakowskim województwie). Tamte cztery spotka-
ła zguba w Królestwie Kongresowym (1819). Ocalało opactwo w Mogile, które 
należało do okręgu krakowskiego. Tamte opactwa straciły dobra leżące w Galicji 
jeszcze przed trzecim rozbiorem, mianowicie: Koprzywnica 20 wsi i 14 folwarków; 
Wąchock jedna wieś i folwark; Mogiła sześć wsi i sołectwo, czyli razem 27 wsi, 
15 folwarków. Od 1797 roku tworzyły opactwa cystersów w Galicji jedną prowincję. 
Wizytatorem był opat jędrzejowski wybierany w obecności starosty, potwierdzany 
przez cesarza, podczas gdy urząd wizytatora był w cesarstwie zniesiony (od 1802). 
Zatarg o trzyletnie wybory przeorów wywołał postanowienie, żeby każde opactwo 
miało opata klasztornego (abbas claustralis), tylko Szczyrzyce miały być przyłączone 
do Mogiły, a Sulejów do Jędrzejowa, dlatego że nie miały dostatecznych dochodów 
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na utrzymanie opata. Wysłany do Galicji hofrat ks. Gruber na podróż inspekcyj-
ną miał tę sprawę uregulować. Przeszkodził rok 1809. Zostało w Galicji znowu 
tylko jedno opactwo cystersów w Szczyrzycach. Skazane było już w 1787 roku 
na zniesienie, czekano jednak śmierci opata Grzymisławskiego († 1794). Wtedy 
zabrano dobra opackie (trzy klucze: krzyszkowski, ludźmirski i szczyrzycki), ra-
zem 10 wsi). Klucz szczyrzycki nabył hr. Dzieduszycki przez zamianę na dobra 
salinarne. Konwent w Szczyrzycach, chcąc się ratować, objął pracę jeszcze w dru-
giej parafii oprócz Szczyrzyc, w Górze św. Jana, i utrzymywał tam ekspozyta. 
Ponieważ cystersi w Zachodniej Galicji pozakładali szkoły, a w Wąchocku nawet 
otrzymali za to przywilej (1803) noszenia złotego medalu na łańcuchu, przeto kon-
went w Szczyrzycach ofiarował się założyć progimnazjum, lecz żądał zwrotu dóbr 
opackich. Otrzymali wprawdzie odmowę (1809), lecz założyli (1808) szkołę o dwóch 
klasach, a nawet konwikt swoim kosztem utrzymywali. Po czterech latach (1812) 
założyli szkołę normalną. Szkoła upadła jednak po czterech latach z braku środ-
ków. W 1818 roku założono bowiem gimnazjum w [Nowym] Sączu, a na konwent 
szczyrzycki nałożono 3 300 fl. podatku na utrzymanie tegoż gimnazjum. Ponieważ 
nie mógł płacić i prosił o zwolnienie, przeto ponowił gubernator wniosek (1824) 
o zniesienie konwentu. Domagał się tego już w 1813 roku generalny wikariusz 
w Sączu, Bayer. Franciszek I nie pozwolił jednak skasować konwentu. Biskup 
tarnowski Ziegler dopominał się daremnie (1831) przywrócenia opata. Prośbę od-
rzucono (1833). Biskup Pischtek sprowadził dwóch Czechów z Wyższego Brodu. 
Chciał sprowadzić więcej Czechów, nawet z Oseg (pod Cieplicami), lecz ludzi tam 
nie było. Zniemczenie Szczyrzyc nie udało się. Biskup Wojtarowicz wniósł prośbę 
do tronu (1843) o przywrócenie opata. Cesarz Ferdynand dał sygnaturę, lecz mimo 
to załatwiona została prośba odmownie. Większość głosów w radzie gubernialnej 
była za zniesieniem konwentu w Szczyrzycach, natomiast gubernator hr. Stadion 
radził nie wywoływać rozgoryczenia pomiędzy ludnością i czekać, aż konwent 
sam się rozchwieje. W tak czarnych barwach odmalował go biskup Pischtek. Lecz 
nie rozchwiał się i dotąd istnieje. Odkupił (1865) klucz szczyrzycki od hr. Heleny 
Dzieduszyckiej, a dług, który urósł z podatku na gimnazjum niepłaconego przez 
konwent, do kilkudziesięciu tysięcy florenów umorzył (1895) minister wyznań 
i oświecenia dr Stanisław Madeyski.



7. Grabieże kościelne w Galicji

[Podstawa wydania: Grabieże kościelne w Galicji, część I, czcionkami Drukarni „Głos Narodu”, 
Kraków 1919]

Nietykalność majątków kościelnych

Kościół posiadał majątki nieruchome już w pierwszych wiekach prześladowań. 
Doszedł do tego na mocy ustawy, która nadawała prawa korporacyjne stowarzy-
szeniom pogrzebowym (collegia funeratitia), a takie „bractwo pogrzebowe” (colle-
gium fratrum) tworzyli też chrześcijanie. Majątki te skonfiskował wprawdzie cesarz 
Walerian (257), ale w roku 313 przyznane zostało Kościołowi prawo posiadania 
majątków przez Liciniusza i Konstantyna. Odtąd uznawana była nietykalność wła-
sności kościelnej, a wszelki zabór uważano za świętokradztwo i spadała ekskomu-
nika na drapieżców („raptores bonorum ecclesiasticorum”). Groził też Kościół karą 
boską, jaka spadła na Heliodora, który z rozkazu Antiocha zabierał się do grabieży 
skarbów nagromadzonych w świątyni jerozolimskiej. Spełniła się też kara boska 
na pierwszym drapieżcy majątku zakonnego templariuszów, Filipie Pięknym (1313), 
bo po roku umarł, skarb został rozkradziony, dom jego, mimo licznego potomstwa, 
wymarł w przeciągu lat czternastu, a z klasztoru templariuszów (Temple) w Paryżu 
wyprowadzony został król Ludwik XVI na szafot (1793). Powstało też we Francji 
przysłowie, że umiera się od tego, co się zje papieżowi: „qui mange du pape, y meurt”.

W Anglii głosił w XIV wieku Wycliffe naukę, którą przejął i szerzył Hus w Cze-
chach, że Kościół nie powinien posiadać żadnego majątku. Obaj wywołali bunty 
chłopskie, a husyci obrócili Czechy w pustynię. Dopiero jednak rewolucja kościelna 
XVI wieku obaliła zasadę nietykalności majątku kościelnego i zaprowadziła nową 
teorię prawną, uznaną w pokoju westfalskim (1648), która oddawała nie tylko ma-
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jątki kościelne, lecz i sumienia poddanych pod absolutną władzę panujących: „cuius 
regio, illius religio”. Grabież dóbr kościelnych nazwano „reformowaniem”, tak jak 
cała ta rewolucja kościelna zwała się reformacją. Następnie nadawano grabieży inne 
nazwy eufemistyczne: sekularyzacji, amortyzacji, mediatyzacji itd., ale kradzież 
była zawsze taka sama.

Przykład protestanckich książąt oddziałał też na łakomstwo katolickich panują-
cych, a znaleźli się nawet usłużni teolodzy katolicy, którzy dowodzili, że wprawdzie 
nie wolno Kościołowi zabierać majątku, ale można go umniejszać w razie potrzeby. 
Te uczone wywody potępił jednak papież Benedykt XIV konstytucją Ut primum 
w roku 1744. Zabór księstw biskupich w Niemczech, nazwany w pokoju w Luneville 
(1802) mediatyzacją, wyniósł Prusy do szczytu pierwszorzędnego mocarstwa – 
na nieszczęście Europy – a w dwa lata po tym ogłoszona została ogólna grabież, tzw. 
sekularyzacja dóbr duchownych przez Sejm Rzeszy – „Reichsdeputationsabschluss” 
(1803). Wartość dóbr zabranych Kościołowi obliczono na kongresie wiedeńskim 
(1815) na 420 milionów fl. (Klüber, Uebersicht der Verhandlungen des Wiener 
Congresses Abth. 3, s. 404). Wszelako kongres przyjmował jako zasadę, że na rządy 
tych państw, które Kościołowi majątki zabrały, spadł obowiązek obracania tychże 
majątków na potrzeby Kościoła. Przypomnieć tu trzeba, że kiedy Napoleon ogłosił 
dekretem St. Cloud (1808) zabór Państwa Kościelnego i następnego roku dekretem 
wydanym w Wiedniu (1809) zabór własności kościelnej papieża, odpowiedział na to 
Pius VII bullą Cum memoranda illa die (10 czerwca 1809), w której ogłosił klątwę 
na raptores bonorum ecclesiasticorum. Napoleon szydził wprawdzie, że bulla pa-
pieska nie zdoła wytrącić bagnetów z rąk jego żołnierzy, lecz w trzy lata po tym 
wytrącił je mróz.

W cesarstwie austriackim przyznawała sobie Maria Teresa prawo opieki nad 
Kościołem i nazwała się patronką (advocata) w sprawach kościelno-politycznych 
(ecclesiastico-publicis). Opieka ta pozorowała prawo do grabieży majątku kościel-
nego, do którego cesarzowa przyznawała sobie bezpośrednią władzę (dominium di-
rectum). Tak jej wytłumaczyli masoni, którzy ją otaczali – począwszy od głównego 
doradcy Kaunitza – a popychał syn Józef II jako współrejent. Ta opieka oznaczała 
też nieograniczone panowanie i wszechwładzę państwa nad Kościołem.

Granica pomiędzy sprawami wewnętrznymi i publicznymi, nad którymi sobie 
Maria Teresa prawo opieki przyznała, znikła tak dalece, że wydawała przepisy 
wchodzące w dziedzinę wewnętrznych spraw i nabożeństw kościelnych, ślubów 
zakonnych, pogrzebów itd. Józef II poszedł jeszcze dalej i wydawał nawet przepisy 
liturgiczne, naznaczał ilość świec, lichtarzy, kształt obrusów na ołtarzach itd. Ten 
józefinizm nie zostawiał papieżowi prawie nic z władzy nad Kościołem, tak że nawet 
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biskupom nie wolno było z nim korespondować, i właściwie przestał być w Austrii 
papieżem. Dopiero też konkordat w roku 1854 uznawał papieża głową Kościoła 
w Austrii. Wszelako cesarski rząd nie przestał być „adwokatem” Kościoła i opiekę 
nad nim zatrzymał, a wykonywał tak troskliwie, że mu nigdy samorządu nie przy-
znał, co jest tym ciekawsze, że to uczyniły nawet protestanckie Prusy.

Podczas gdy konstytucja pruska (ogłoszona 31 stycznia 1850) nadawała Kościołowi 
wolność wyznania, zakładania stowarzyszeń z przyznaniem praw korporacyjnych 
i zupełny samorząd majątków (art. 12, 13, 14 i 15), papieżowi przyznawała nieogra-
niczoną władzę nad katolikami, a biskupom prawo obsadzania probostw, dawania 
misji kanonicznej, a nadto wolność zakładania szkół wyznaniowych (art. 16, 18, 24) – 
w Austrii zastrzeżono, mimo konstytucji z roku 1850 (nadanej dekretami cesarskimi 
18 i 23 czerwca), że Kościół pozostaje podległy ustawom państwa jak wszelkie inne 
stowarzyszenia: „bleibt aber, wie jede Gesellschaft, den allgemeinen Staatsgesetzen 
unterworfen”. Z tej przyczyny, kiedy się w Prusach rozpoczęło (1872) prześladowanie 
Kościoła, czyli tzw. walka kulturalna, musiano uchwalić w Berlinie osobne ustawy, 
znoszące artykuły konstytucji z roku 1850 – w Wiedniu nie było tego potrzeba, gdy 
uchwalono ustawy w roku 1866 i 1867, bo Kościół był tu instytucją rządową i znosił 
cierpliwie sromotne jarzmo niewoli świeckiej. Opozycji nigdy nie było.

Galicję uważano w Wiedniu zawsze za kraj niedziedziczny i niewłasny, tylko 
za tymczasową dzierżawę, jak pisał Józef II do matki, będąc we Lwowie (1773). 
Brano, co się dało, i doprowadzono kraj do ekonomicznej ruiny, a Kościołowi 
w Galicji zabrano olbrzymie majątki. Wyliczyliśmy je w wykazie skonfiskowanych 
majątków duchownych. Z tego, co zabrano Kościołowi, utworzono fundusz religijny, 
lecz i ten fundusz okradano haniebnie, jakeśmy to wykazali w drugiej rozprawie 
o galicyjskim funduszu religijnym.

W konkordacie ze Stolicą Apostolską w roku 1854 zapewniono wprawdzie (art. 29) 
Kościołowi prawo nabywania własności, poręczano ich nietykalność, lecz ręka opie-
kuńcza rządu ciężyła zawsze na wszelkiej własności kościelnej w Galicji. Dlatego 
w dwadzieścia lat po konkordacie przeprowadzono frymark warszawsko-wiedeński 
(1874), odsprzedano dobra kościelne rządowi rosyjskiemu i znowu zabrano nowe 
miliony funduszowi religijnemu galicyjskiemu. Był w tym system chytrze obmyślany, 
bo cały stan duchowny w Galicji żył z ręki rządu, przeto musiał być na każde skinie-
nie posłuszny. Doszło do tego, że księdza uważał rząd za urzędnika w sutannie, a nie 
za sługę Chrystusowego i opiekuna ludu. Każdego kapłana katolickiego w Galicji, 
który się opiekował ludem i czynił starania o podniesienie go z nędzy i ciemnoty, 
uważał rząd za niebezpiecznego burzyciela pokoju publicznego. Odebrano ducho-
wieństwu zbawienny wpływ na lud, a własnym przykładem rabunków kościelnych 
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nauczył rząd chłopa chciwego pożądania własności kościelnej, którego to wstrętnego 
objawu nie masz w żadnym innym zaborze.

Lecz Boże młyny mielą wolno, ale doskonale – mówi niemieckie przysłowie – 
a zmełło się na austriackiej monarchii prędzej i gruntowniej, niż ktokolwiek mógł 
przypuszczać, Józef II rabował świętokradzką ręką nawet srebra kościelne, zdzierał 
wota z obrazów; całe trzy magazyny kościelnych naczyń, monstrancji, kielichów, 
ornatów itd. nagromadził w Wiedniu i sprzedał to wszystko żydowskiej spółce 
„Dobruska i syn” za 26 milionów florenów. Sam umierał wśród powszechnych zło-
rzeczeń i buntów, grożących we wszystkich krajach całej monarchii – począwszy 
od Galicji – a za naszych czasów sprzedawano nawet garderobę dzieci cesarskich, 
zostawioną w pałacu w Schönbrunn, kiedy ostatni cesarz z tronu ustępował i stolicę 
opuszczał.

W Polsce były majątki kościelne nietykalne i dopiero Sejm Czteroletni poszedł 
za cudzoziemskim przykładem, kiedy 17 lipca 1789 roku uchwalił zabór dóbr bi-
skupstwa krakowskiego na wystawienie wojska. Z tej uchwały było więcej wstydu 
niż spodziewanego zysku, a marszałek Sejmu Małachowski jeszcze po trzech la-
tach mówił do biskupa krakowskiego ks. Woronicza: „Mospanie, szło nam dobrze 
wszystko, pókiśmy ręki nie położyli na tym nieszczęsnym biskupstwie krakowskim” 
(Kalinka, Sejm czteroletni, Kraków 1880, t. 1, s. 465).

Omawiając dzieje funduszu religijnego galicyjskiego, wykazaliśmy, że z olbrzy-
miego majątku biskupstwa krakowskiego nie zostało biskupowi nic, a tak samo 
zostali bez kawałka ziemi i prymas Polski, i wszyscy biskupi w zaborze pruskim 
oraz rosyjskim. W Galicji pozostawiono jeszcze majątki tylko dwom biskupom 
oraz władykom greckokatolickim. Miałżeby teraz Sejm odrodzonej Polski naśla-
dować przykład naszych ciemiężców i wyciągnąć rękę po tę resztę, którą jeszcze 
Kościołowi zostawili?

Niemiecki poeta przestrzegał, że na każdym złym czynie ciąży taka klątwa, 
iż płodząc dalej, musi zło rodzić. Przestrzegał daremnie swoich, może posłuchają 
nasi. Discite moniti.

I. Skonfiskowane majątki duchowne w Galicji

Po kongresie wiedeńskim obradowały jeszcze przez długi czas komisje, które roz-
dzielały między mocarstwa rozbiorowe majątki zabrane w Polsce, układały osobne 
traktaty. Uświęcały w ten sposób grabieże i dawały tytuł prawny posiadania, na-
bytego prawem pięści. Ta pięść zaciążyła też i mściła się na Europie przez półtora 
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wieku, aż ją złamała ostatnia straszliwa wojna; miejmy przeto nadzieję, że kongres 
paryski przywróci panowanie sprawiedliwości i odda Polsce to, co jej zostało za-
grabione, że osobne komisje zajmą się restytucją in integrum tego, co się komu na-
leży. Wykazu majątków skonfiskowanych Kościołowi w Galicji zażądano ode mnie 
równocześnie (22 stycznia roku bieżącego) z dwóch stron, to jest władzy duchownej 
i komisji kongresowej, spełniam przeto nałożony na mnie obowiązek w tym prze-
konaniu, że szczegółowe likwidacje potrwają zapewne jeszcze długo i że tymcza-
sem będę mógł wydać moją pracę, gotową od pięciu lat do druku, przedstawiającą 
pogrom zakonów męskich w Galicji i szczegółowe wykazy majątków klasztornych, 
jak to już uczyniłem z zakonami panieńskimi (1905).

Wykazy niniejsze dzielić się muszą z natury rzeczy na trzy części, to jest skonfi-
skowanych majątków duchownych za panowania Marii Teresy, która zamierzonego 
zniesienia 74 klasztorów nie przeprowadziła, 2) skonfiskowanych majątków bisku-
pich, kapitulnych, kościelnych i klasztornych za Józefa II, i 3) majątków klasztor-
nych za jego następców w czasach rozbiorowych. Pierwszy wykaz oparłem na mojej 
Historii politycznej Kościoła w Galicji (Kraków 1909) i na nią się też powołuję, 
opuszczając szczegóły tamże podane.

Wykaz I. Majątki klasztorne, skonfiskowane za Marii Teresy

1. Majątki Towarzystwa Jezusowego (fundusz jezuicki)

1. Kolegium we Lwowie (dwie rezydencje), zniesione 28 września 1773
Kolegium i gmach szkolny, dochód roczny 6000 fl. (7884 fl.). Obserwatorium 

astronomiczne, wartości 7500 fl. Grunta i kamienice w mieście 10 000 fl. Grunta 
za miastem 24 000 fl., bursa muzyków 500 fl., dom zajezdny 600 fl. Razem 182 174 fl. 
Kapitały 84 298 fl. Kapitały bractw i kongregacji 193 768 fl. Skarb kościelny 
605 460 fl. Aparaty, ornaty itd. 241 424 fl. Drukarnia i nakłady 4798 fl. Apteka 
8120 fl. Cały majątek tegoż kolegium oszacowano na 1 040 652 fl. 24 kr.

Oprócz tego miało kolegium lwowskie 13 wsi: 1) Mużyłowice ocenione na 
109 136 fl., 2) Berdyczów i Podłuby 109 714 fl., 3) Rzeczyczany 84 200 fl., 4) Łaski 
42 300 fl., 5) Nowosiołki 67 400 fl., 6) Zimna Woda i Rudna 229 100 fl., 7) Podzimne 
(Późna?) 644 116 fl., 8) Golczów (Goleszów) 57 500 fl., 9) Baczów 99 000 fl., 
10) Podusilna 88 000 fl., 11) Rakowice 23 420 fl. Razem wartość 13 wsi 1 579 070 fl.

Lwowskie Collegium Nobilium Towarzystwa Jezusowego oszacowano na 
75 000 fl., dom 1 200 fl., kapitały 63 900 fl., tak że majątek tegoż Collegium ce-
niono na 146 083 fl. 13 kr. Zebrano majątku we Lwowie 3 619 826 fl. 33 kr.
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Wsie: Mużyłowice rozparcelowano kolonistom niemieckim, Zimna Woda, Rudna, 
Baczów, Podusilna, Rakowice zostały sprzedane.

2. Majątek jezuitów w Przemyślu (6 października 1773)
Kolegium 150 000 fl., dom Truskówka 2757 fl., kamienica 31 000 fl., dom nad 

Sanem 150 fl., bursa muzyków 1000 fl. Dwie wsie: 1) Hrusiatycze 73 510 fl., 2) Znie-
sienie 7363 fl. Nadto trzy jurydyki na Zniesieniu dawały dochodu 32 fl. Gotówki 
znaleziono w kolegium 121 fl., kapitałów 131 fl. Zaległe procenta wynosiły 20 918 fl. 
Apteka 10 313 fl., drukarnia 16 669 fl., kościół ceniono 120 000 fl., nowe wieże 
30 247 fl., skarbiec kościelny 14 253 fl., aparaty, ornaty 11 276 fl., kapitały bractw 
i kongregacji 9437 fl. Całą wartość majątku w Przemyślu podano na 643 722 fl.

3. Majątek jezuitów w Krośnie (10 października 1773 roku)
Kolegium 200 000 fl., konwikt 2200 fl., kamienica w rynku 3300 fl., kościół 2200 fl., 

budynek szkolny 16 000 fl., skarb kościelny 8177 fl., aparaty itd. 7000 fl. Gotówki 
znaleziono 5604 fl. Kapitał, własność szpitala 129 218 fl., kapitały bractw 29 267. 

Cztery wsie: 1) Koszykowskie 34 097 fl. 17 kr., 2) Ciepiele 12 969 fl. 3kr, 3) Zarszyn 
i Długie 311 775 fl. 14 kr. Ostatnie trzy sprzedane.

Majątek pojezuicki w Krośnie taksowano dwa razy. Pierwszy raz (30 maja 1774) 
podano wartość 998 370 fl., drugi raz (11 grudnia 1774) oszacowano na 710 878 fl. 
Wedle pierwszej inwentury podano stan czynny („Aktiv Vermögen”) na 1 052 305 fl. 
Wedle drugiej tylko 783 936 fl.

4. Majątek jezuitów w Jarosławiu (dwa kolegia, zniesione 11 października 1773 
roku)

A. Za miastem: kolegium 28 000 fl., dom w ogrodzie 200 fl., gotówka, kapitały 
bractw 412 858 fl., dochodu było 12 725 fl. To kolegium posiadało pięć wsi: 1) Cetula 
73 157 fl., 2) Radawa 49 671 fl., 3) Munina 30 515 fl., 4) Kruhel 20 523 fl., 5) Głęboka 
84 186 fl. Z tych zostały Radawa i Munina sprzedane.

Stan czynny kolegium tego za miastem podano na 719 768 fl. Wartość 661 484 fl.
B. W mieście: kolegium z jurydykami, 10 małych domów i spichlerz oceniono 

na 10 304 fl. Kapitały wynosiły 97 899 fl., skarbiec kościelny 151 755 fl., tak że całą 
wartość oceniono na 363 571 fl., a dochód na 14 652 fl.

Rezydencja w mieście Jarosławiu posiadała nadto sześć wsi: 1) Pawłosiów, Setna 
i Tadań 69 374 fl. (dochód 24 017 fl.), 2) Łowce i Podgaje 59 854 fl., 3) Burda 35 139 fl. 
Dwie z tych wsi: Pawłosiów i Łowce, sprzedano. Wartość szacunkową całego ma-
jątku podano na 579 385 fl., na czysto 475 049 fl. 12 i pół kr.
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5. Majątek jezuitów w Samborze (skasowani 11 października 1773 roku)
Wartości rezydencji i gmachu gimnazjalnego nie podano. Kapitały wynosiły 

153 000 fl. i 15 000 fl. Tak samo nie podano wartości domów na Kochanowszczyźnie, 
Skarczowszczyźnie i Węgrzynowiczówce. Ogólną wartość kapitałów, ruchomości 
i domów podano: 433 967 fl., a dochód 15 023 fl. Oprócz tego jednak mieli jezuici 
samborscy dwa półwsia, to jest: 1) Błażów, ceniony na 98 842 fl. (dochód 12 548 fl.), 
i 2) Podmanasterek 22 558 fl. (dochód 273 fl. ). Wartość majątku w Samborze na czy-
sto podano na 528 763 fl. 24,5 kr.

6. Majątek jezuitów w Stanisławowie i Rożniatowie (dom misyjny)
Kolegium 49 320 fl., dwa domy w mieście 700 fl., dom na przedmieściu 243 fl., 

cztery półwsia na wyderkafie kapitału 130 000 złp (32 200 fl.). Nadto były kapitały 
trzech kongregacji 845 fl., kapitały kolegium 151 000 fl., w Rożniatowie 100 000 fl., 
w bursie muzyków 43 496 fl. Wartość całą oszacowano na 341 488 fl., a dochód 
na 10 199 fl.

Oprócz tego posiadali jezuici stanisławowscy jedną wieś i cztery półwsia, to jest: 
1) Rożniatów ceniony na 48 373 fl., dochód 2593 fl., 2) półwsie Tyśmieniczany 
4634 fl., dochód 10 300 fl., 3) półwsie Zaborze 130 fl., dochodu 1 362 fl., 4) pół-
wsie Wołosów 963 fl., dochodu 1453 fl., 5) półwsie Cuculin 132 fl., dochodu 
1453 fl. Wołosów rozparcelowano kolonistom, Rożniatów i Tyśmieniczany zo-
stały sprzedane. Stan czynny obliczono na 415 797 fl. 25 kr., czystą wartość  
na 303 965 fl. 21 kr.

Majątki jezuitów w domach misyjnych: 

7. W Liszkowcach
Dom i grunta 9000 fl., dochód 1691 fl., kapitały 97 589 fl., srebra i aparaty kościel-

ne 30 000 fl., kapitał bractwa 6000 fl., dwie wsie: Niżbork Stary i Niżbork Nowy, 
oceniono na 85 150 fl., dochód z nich wynosił 525 fl. Wartość całego czynnego 
stanu 262 003 fl., a czysta wartość 239 472. 

8. W Łaszczowie
Dom 24 000 fl., ogród 4000 fl., kapitały (wypożyczone na 8 proc.) 91 500 fl. 

Wartość obliczono na 202 987 fl., a dochód na 7196 fl. Nadto folwark Łaszczów 
6998 fl., dochód 1786 fl., 2) wieś Miętne 45 531 fl., dochód 7825 fl. Stan czynny ob-
liczono na 272 119 fl. 2 kr., na czysto wartość podano na 259 379 fl. 4,5 kr.
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9. W Nastasowie
Dom 800 fl., szpital 32 fl., kapitałów 40 000 fl., fundacji mszalnych 10 625 fl., 

aparaty kościelne 5450 fl. Ogólna wartość 66 680 fl., czysty majątek 55 870 fl. 6,5 kr.

10. W Białej
Budynki drewniane 1450 fl., dochód 270 fl., kapitały 22 970 fl., skarbiec kościelny: 

nie podano wartości, chociaż był bardzo bogaty. Ogólna wartość majątku 28 039 fl., 
dochód roczny 1912 fl.

11. W Jordanowie majątek cały szacowano na 12 887 fl. i 676 fl. dochodu.

12. W Żywcu wartość majątku podano na 21 041 fl., dochodu na 1217. Wartość 
majątku trzech tych domów misyjnych wynosiła 65 774 fl., czysta wartość 60 330 fl.

13. Majątek jezuitów krakowskich w Galicji
Kapitał 196 125 fl. na kahale na Kazimierzu (który do roku 1776 należał do Galicji), 

kapitały u innych dłużników w Galicji 437 300 fl. Razem wynosiły te kapitały ulo-
kowane w Galicji 705 048 fl., a przynosiły dochodu 19 798 fl. Nadto należało do kra-
kowskiego kolegium pięć wsi: 1) Uście i Bieniaszowice 25 082 fl., dochód 12 368 fl., 
2) Kamionna 64 023 fl., dochodu 7026 fl., 3) Książnice 32 639 fl., dochodu 8647 fl., 
4) Płoczany (Płosiana) 35 010 fl., dochodu 5134 fl. (Bieniaszowice sprzedano, Uście 
rozparcelowano).

Stan majątkowy jezuitów krakowskich podano na 914 778 fl., a czystą wartość 
na 861 557 fl. 29 kr. Cały więc majątek zyskany (1773) na Towarzystwie Jezusowym 
wynosił wedle cyfr urzędowych 8 290 400 fl. Było to obliczenie bardzo niskie, sko-
ro np. dochód roczny z Książnic podano 8647 fl., a wartość tej wsi tylko 32 639 fl., 
podczas gdy warta była co najmniej milion. To dowolne taksowanie majątków, mia-
nowicie skarbców kościelnych, wywołało też liczne reprymendy z Wiednia i to było 
jedną z przyczyn, że odtąd nie podawała buchalteria lwowska wartości zabranych 
majątków, tylko dochody i płacone podatki. Dlatego podano w roku 1779 sumę 
dochodów z tzw. funduszu jezuickiego na 1 128 256 fl. 25 kr., przeto licząc 5 proc. 
wart był przeszło dwadzieścia i dwa miliony fl.

O marnotrawieniu tego olbrzymiego funduszu, jakiego żaden z krajów tzw. „dzie-
dzicznych” w Austrii nie posiadał, o wypożyczeniu bezpowrotnym wielkich sum 
innym funduszom jezuickim, jak np. Czechom 45 000 fl., tak dalece, że za życia Marii 
Teresy wypożyczono 185 533 fl., o sprzedawaniu majątków bezpłatnym, za samo 
opłacanie procentów od naznaczonej sumy kupna; wreszcie o tym, że Maria Teresa 
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kazała sobie przysyłać 100 000 fl. do własnej dyspozycji, podałem szczegóły we 
wspomnianej na wstępie pracy (t. 1, s. 213–254). Z 42 wsi i 4,5 półwsi pojezuickich 
zostały w zarządzie funduszu jezuickiego 23 wsie i 2 półwsia, lecz znaczna część 
przyłączona została do dóbr kameralnych, to jest zabranych królewszczyzn.

2. Majątki i fundacje innych klasztorów

Maria Teresa nosiła się z myślą skasowania w Galicji 74 klasztorów, lecz wykonania 
gotowego już planu musiała zaniechać z powodu wojny bawarskiej. Wszelako już 
(dekretem z 18 lipca 1775) nakazała wszystkim klasztorom przedłużyć dokumen-
ty erekcyjne i donacyjne. Donacje królów polskich nadane klasztorom uznawano 
za nieważne, jeśli ciężyły na zabranych dobrach, tzw. kameralnych, wychodząc 
z tej zasady, że królowie nasi nie mieli prawa wyrządzać krzywdy swojej następ-
czyni na cesarskim tronie (Archiwum Ministerstwa Wyznań i Oświaty w Wiedniu, 
Acta 104, Fasc. 649, Sign. VI 55 Maerz 1847, Gubern. Bericht, 25 November 1846. 
G. Z. 64.083).

1. Dominikanie w Bochni mieli donację 22 beczek soli z kopalni tamtejszych. Z tej 
głównie przyczyny został klasztor w Bochni zniesiony (1 lutego 1777), a zakonnicy 
przeniesieni do pojezuickiego domu w Jarosławiu. Sprzedany folwark, ogród i pola 
orne, warte 14 000 fl., oceniono na 2625 fl., dochód na 623 fl. Przyległe grunty 
klasztorne zajęli urzędnicy salinarni. Cały majątek ceniono na 15 269 fl.

2. Bernardyni w Sokalu mieli wolny wręb w lasach królewskich. Te przywileje 
odebrała im Maria Teresa (28 stycznia 1773), a zostawiła prawo poboru z lasów 
Sokala pewnej ilości drzewa na opał. W dodatku stracili bernardyni trzy folwarki: 
Babiniec, Okopek (Fossatum) i Zawonie. Nie podano nawet szczegółowo ich war-
tości. Wiemy tylko, że Babiniec kupiła gmina Sokala ze spłatą należytości na raty 
i jako pierwszą ratę zapłaciła 6421 fl.

3. Kapucyni w Rozwadowie mieli od króla Augusta III donację 80 korcy zboża. 
Donację tę zredukowała Maria Teresa (dekretem 10 czerwca 1778) na 50 korcy. 
Nadto mieli przywileje zbierania w lasach królewskich sandomierskich (Nisko) 
drzewa suchego i gałęzi. Przywileje ten zredukowano na 30 sążni dolnorakuskich 
miękkiego drzewa. Następnie zniżono jeszcze na 20 sążni (zob. 1.c., t. 2, s. 314n). 

Wykaz II. Majątki duchowne skonfiskowane za Józefa II, 1782–1785

Zabór dóbr kościelnych w Galicji nakazał Józef II w roku 1782 i to natychmiast 
po uwięzieniu biskupa krakowskiego Sołtyka na rozkaz króla Stanisława Augusta. 
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Chwilowo obłożone zostały sekwestrem, ale sekwestr zamienił się w konfiska-
tę wszystkich majątków położonych za Wisłą, to jest w Galicji. Po trzech la-
tach (1785) zażądano z Lwowa wykazu tych dóbr, które były w zarządzie dóbr, 
tzw. domen. Wykaz ten znajduje się w tajnym archiwum Ministerstwa Wyznań 
i Oświecenia w Wiedniu (Acta 102, Sign. 191, ex Augusto 1787. Ausweis der 
Galizisch Lodomerischen K.K. Domainen Administration ueber verschiedene zur 
Erkentniss der unter ihrer Verwaltung stehenden gaistlichen Herrschaften und 
Güter dienliche Gegenstände. Domainen Administrations Rechnungs Konfektion, 
Lemberg, 10 Christmonat 1786. Joh. Christ. Habermann, Franz Zollner).

Wykaz ten, nigdzie dotąd niedrukowany, dzieli się na dwie części, to jest: 1) dobra 
biskupie i kapitulne, i 2) dobra kościelne i klasztorne. Do pierwszych zaliczone są 
dobra prymasowskie, dobra biskupstwa krakowskiego i dwóch innych biskupów 
oraz dobra kapituły krakowskiej i czterech innych kapituł.

I. Majątki prymasowskie (Exprimatial Güter)

1) Radziszów (powiat ówczesny myślenicki), 1 miasto, 2 wsie, 1 folwark. 1) (dusz) 
2898, p.  rz. (podatek rządowy Staatssteuer) rocznie płacony wynosił 744 fl. (floreny); 
podatek dominikalny (p.  d.) 526 fl. 52 kreucery (kr.), czysty dochód (cz. d.) obliczo-
no na 2380 fl. 50,5 kr. Klucz ten był puszczony w dzierżawę. Trzeba tu nadmienić, 
że nie podawano nigdy wartości dóbr, tylko czysty dochód, który był bardzo nisko 
szacowany. Odtrącono przy tym podatki z tychże dóbr płacone. Przynosiły przeto 
rocznie 3650 fl. (nie licząc kreucerów, których szło 60 na jeden floren). Przyjąwszy 
więc 5 proc. dochodu od majątku, można dojść wartości majątku (w dalszym ciągu 
będziemy używali skróceń: d. – liczba dusz; p.  rz. – podatek rządowy; p.  d. – po-
datek dominikalny; cz. d. – czysty dochód).

2) dobra prymacjalne Łapczyce i Targowisko (powiat bocheński), 7 wsi, 2 folwarki, 
d. 2212, p.  rz. 418 fl. 30 kr., p.  d. 655 fl. 26 kr., cz. d. 3441 fl. 56 kr.; 

3) Kolanów (powiat bocheński), wieś i folwark, d. 141, p.  rz. 22 fl. 11 kr., p.  d. 74 fl. 
6 kr., cz. d. 394 fl. 14 kr.; 

4) Bodzanów (powiat bocheński) wieś i folwark; d. 300, p.  rz. 20 fl. 55 kr., 
p.  d. 116 fl., 45 kr., cz. d. 440 fl., 46 kr.; 

5) Pogwizdów, adwokacja, wieś i folwark; d. 385; p.  rz. 27 fl. 25 kr., p.  d. 26 fl. 
1 kr., cz. d. 6 fl.; 

6) Nieszkowice (pow. bocheński), adwokacja, wieś i folwark; d. 497, p.  rz. 24 fl., 
p.  d. 18 fl., cz. d. 350 fl. 59 kr. 

Nadto wymieniono cztery majątki prymasowskie w powiecie duklańskim: 
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7) Brzesk, 8) Demborzyn, 9) Zagórzany, 10) Zaborowice. 
Dobra te obejmowały: 1 miasto municypalne, 15 wsi i 7 folwarków; d. 5915, p.  rz. 

733 fl. 5 kr., p.  d. 1161 fl. 13 kr., cz. d. 9414 fl. 15 kr. (adwokacja w Pogwizdowie 
znajdowała się jeszcze wówczas w duchownym posiadaniu i płacono z niej tylko 
6 fl. kanonu).

Razem obejmowały dobra prymasowskie: 1 miasto municypalne, 1 miasto pod-
dane (unterthänig), 28 wsi, 13 folwarków, 12 347 dusz, rząd brał podatku 1990 fl. 
18,5 kr., dominikalny podatek wynosił 2584 fl. 42 kr., a czysty dochód obliczono 
na 6 428 fl. 48½ kr. Główny dochód płynął z propinacji, dzierżaw i czynszów. 
Poddani trudnili się rolnictwem, chowem bydła, furmankami, mieli przędzalnie 
lnu i konopi.

Do czterech majątków prymasowskich w powiecie duklańskim podał szczegó-
łowe daty komisarz w Nisku Hladki dnia 22 września 1785. Wedle tego przynosił 
podatek z propinacji (Trunksteuer) 702 fl. 35 kr. Rząd opłacał tylko jednego urzęd-
nika gospodarczego, to jest leśniczego, który pobierał 125 fl. rocznie. Uwłaszczenie 
(Robotabluition) nie było jeszcze przeprowadzone. Z dóbr tych prymasowskich po-
zostały w ręku rządu (funduszu religijnego) do ostatnich czasów tylko trzy, to jest: 
Radziszów, Łapczyce z Targowiskiem i Kolanów. Reszta przeszła drogą sprzedaży 
w prywatne ręce.

II. Dobra biskupstwa krakowskiego

1) Lipowiec, 1 wieś. D. 37, p.  rz. 5 fl. 25 kr, p.  d. 12 fl., czysty dochód 44 fl. 34 kr.; 
2) Radłów, 20 wsi. D. 10 933, p.  rz. 2698 fl. 85 kr., p.  d. 2802 fl. 42 kr., 

cz. d. 14 992 fl. 4 kr.; 
3) Zabierzów, 2 wsie, 1 folwark. D. 1328, p.  rz. 166 fl. 23 kr., p.  d. 135 fl., 58 kr, 

cz.d. 1368 fl.; 
4) Uszew, 10 wsi, 3 folwarki. D. 5231, p.  rz. 877 fl. 41 kr., p.  d. 827 fl. 30 kr., 

cz. d. 4513 fl.; 
5) Gołkowice, 1 wieś. D. 58, p.  rz. 5 fl. 26 kr., p.  d. 14 fl., cz. d. 53 fl. 3 kr.; 
6) Rudka, 1 wieś. D. 174, p.  rz. 32 fl. 36 kr., p.  d. 60 fl. 36 kr., cz. d. 288 fl. 19 3/4 kr.;
7) Ruda, adwokacja. 1 wieś. D. 474, p.  rz. 53 fl., cz. d. 211 fl. 31 kr.; 
8) Muszyna, 2 miasta poddańcze, 32 wsie, 2 folwarki. D. 14 356, p.  rz. 867 fl. 

38 kr. + 3086 fl. 30 kr., cz. d. 7962 fl. 32 kr.; 
9) Świniarsko, 3 wsie. D. 695, p.  rz.154 fl., p.  d. 401 fl., cz.d. 4252 fl. 23 kr.; 
10) Rzepnik, Biskupice, Gołkowice (pow. tarnowski i duklański) 3 wsie, 1 folwark. 

D. 1049, p.  rz. 87 fl., 56 kr., p.  d. 240 fl. 37 kr., czysty dochód 1036 fl.
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Zabrano więc: 2 miasta, 74 wsie, siedem folwarków. Dochód z tych dóbr, licząc 
w to podatki, które rząd pobierał, wynosił rocznie 38 686 fl. W posiadaniu skar-
bu pozostały: Zabierzów, Gołkowice, Rudka, Ruda, klucz Muszyna, Świniarsko, 
Biskupice i Gołkowice (Golgówka?). Dochody z tych dóbr podawali komisarze po-
wiatowi Hirschberg, Hladki itd., a jak nisko je obliczali, wykazać można na jednym 
przykładzie. Czysty dochód z klucza Radłów wykazano 14 992 fl. 4 kr. Tymczasem 
w roku 1800, kiedy chodziło o dotację biskupstwa krakowskiego, które zamierzano 
przywrócić, obliczono czysty dochód na 33 910 fl. 22 kr., a wartość całego klucza 
Radłów podano 1 110 818 fl. 40,5 kr. (milion sto dziesięć tysięcy, osiemset osiem-
naście złotych reńskich) (Arch. MWiO, Acta 133, Fasc. 135, Sign. 261, ex August. 
1802. Bericht K. K. Westgalizischen Landesgubern. Krakau, 19 Julius 1800. Graf 
Trautmansdorf).

III. Dobra innych biskupstw

Krótko przed uwięzieniem Sołtyka w Krakowie umarł biskup chełmski Aleksan-
drowicz, a gubernium galicyjskie położyło sekwestr na dobrach tegoż biskupstwa 
Skierbieszów (w powiecie zamojskim). Klucz ten składał się z pięciu wsi i trzech 
folwarków. Było tam dusz 1 364, podatków płacono 187 fl. 6 kr. + 360 fl. 13 kr., czysty 
dochód obliczono na 2646 fl. 25 ½ kr. Dyrektor tych dóbr Franciszek Nemetty obli-
czył przy tym koszta utrzymania rządcy i czternastu osób służby na 1082 fl. 35 ⅔ kr.

Zabrano też majątek biskupstwa przemyskiego Łukowice (w powiecie żółkiew-
skim), do którego należały trzy wsie, a w nich 1522 dusz. Podatków płacono 204 fl. 
32 kr. + 335 fl. 16 kr. + 116 fl. podatku propinacyjnego, a czysty dochód wynosił 
2162 fl. 5 kr. Główne dochody płynęły z czynszów, stawów, młynów i propinacji. 
Majątek ten został następnie sprzedany, bo rozmaite malwersacje komisarzy sprawiły, 
że Józef II na rok przed śmiercią (24 marca 1789) wydał rozkaz gabinetowy sprze-
dania wszystkich królewszczyzn i dóbr duchownych (Staats- und Religionsgüter).

IV. Dobra kapituły krakowskiej

1) Wielkie Drogi, 2 wsie, d. 382, p.  49 fl. 20 kr. + 122 fl. 13 kr., cz. d. 801 fl. 6 kr.; 
2) Borek, 1 wieś, d. 192, p.  22 fl. 10 kr. + 51 fl. 36 kr., cz. d. 308 fl. ¾ kr; 
3) Bienkowice, 1 wieś, d. 209, p.  26 fl. 25 kr. + 35 fl. 30 kr., cz. d. 395 fl. 55 kr; 
4) Bodziów, wieś, d. 104, p.  1 fl. 18 kr. + 22 fl. 15 kr., cz. d. 121 fl. 11 kr.;
5) Byszyce, 4 wsie, 1 folwark, d. 873, p.  21 fl. 4 kr. + 322 fl. 19 kr., cz. d. 706 fl. 

42⅔ kr.; 
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6) Wrząsowice, wieś i folwark, d. 265, p.  67 fl. 48 kr. + 37 fl. 54 kr., cz. d. 1225 fl.; 
7) Biskupice, 3 wsie, 2 folwarki, d. 288, p.  67 fl. 28 kr. + 182 fl., cz. d. 440 fl. 25 kr.; 
8) Bierzanów, 2 wsie, 2 folwarki, d. 875, p.  179 fl. 39 kr. + 247 fl. 10 kr., cz. d. 1618 fl. 

22 ⅜ kr.;
9) Bogusławice, wieś, d. 268, p.  72 fl. 13 kr. + 146 fl. 30 kr., cz. d. 3509 fl. 19 kr.; 
10) Rajsko, wieś, d. 366, p.  11 fl. 19 kr. + 22 fl. 38 kr., cz. d. 441 fl. 19 kr.;
11) Lisia Góra i Targowisko, 2 wsie, d. 243, p.  24 fl. 49 kr. + 60 fl. 30 kr., cz. d. 288 fl. 

9 kr.;
12) Kapelanka, wieś i folwark, d. 86, p.  3 fl. 22 kr. + 32 fl. 14 kr., cz. d. 174 fl. 31 kr.;
13) Zakrzówek, wieś, d. 172, p.  11 fl. 59 kr. + 89 fl. 59 kr.; 
14) Strzałkowice, folwark, d. 15, p. 2 fl. 15 kr., cz.d. 16 fl. 30 kr.; 
15) Łubienko, wieś i folwark, d. 25, p. 39 fl. 17 kr. + 47 fl. 48 kr., cz. d. 514 fl. 15 kr. 

Wieś ta była w (ówczesnym) powiecie duklańskim, pierwsze siedem w wielickim, 
a następne siedem w bocheńskim.

Zabrano więc kapitule krakowskiej 22 wsie i 10 folwarków. Dochodów razem 
z podatkami miał rząd z tych dóbr kapitulnych 12 285 florenów. Sprzedane zostały: 
Wielkie Drogi, Bienkowice, Byszyce, Biskupice, Bierzanów i Lisia Góra, reszta 
została w zarządzie skarbu państwa1.

V. Dobra czterech innych kapituł

1. Dobra kapituły sandomierskiej
Turbia, Żabno, Motycze, Zarzekowice i Popowice (powiat rzeszowski), 7 wsi 

i 5 folwarków, d. 2112 fl., p. 198 fl. 11 kr. + 612 fl., cz.d. 3372 fl. 13⅔ kr. Takie 
liczby podał komisarz Hladki, dat. Nisko, 22 września 1785. Z tych wsi sprzedane 
zostały Turbia (z Obojną i Wulką) i Żabno, reszta została w zarządzie funduszu  
religijnego.

2. Dobra kapituły chełmskiej
Dobrowlany, wieś i folwark (powiat samborski), d. 1485 fl., p. 121 fl. 47 kr. + 

197 fl., cz. d. 1250 fl. Dobra te zostały wydzierżawione. Zarząd miał w ręku dyrektor 
substytut Pellegrini. Pozostają w ręku rządu.

 1 Pomiędzy rokiem 1805 i 1806 skonfiskowano kapitule krakowskiej 9 wsi: Dziekanowice, Więckowi-
ce, Batowice, Maciejowice, Żydowę, Węgrzce, Bolechowice, Tonie i Dzierzków. Wszystkie sprzedane 
(zob. K. Hoszowski, Żywot Andrzeja Trzebickiego, Kraków 1861, s. 285–286).
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3. Dobra kapituły łuckiej
Leszczatów, 1 wieś i folwark, d. 197, p. 26 fl. 46 kr. + 15 fl. 18 kr., cz. d. 127 fl. 

30 kr. Kuratorem był Kaul, dobra wydzierżawiono, a później zostały sprzedane.

4. Dobra kapituły stanisławowskiej
Paryszcze i Pasieczna, 2 wsie, d. 760, p. 160 fl. 5 kr. + 204 fl. 36 kr., cz. d. 1627 fl. 

50 kr. Obie te wsie miały osobnych rządców (Dispositoren), którzy brali po 182 fl. 
30 kr. rocznej pensji wraz z naturaliami. Poddani zarabiali pierwej handlem solą, 
który został zakazany przez rząd austriacki po zniesieniu warzelni. Nadto utrzy-
mywali się z wyrabiania gontów, desek, wozów; ten zarobek jednak utracili przez 
to, że dostęp do borów królewskich został zakazany. Pozostała więc im tylko upra-
wa roli i hodowla bydła. Ludność Pasieczny miała łatwiejsze utrzymanie przez to, 
że w pobliskim Stanisławowie znajdowali zarobek (Arch. MWiO, Acta cit., Sign. 191, 
ex Augusto 1778. Beilagen zu dem Hauptsumarium). Obie wsie pozostały w zarzą-
dzie skarbu.

Razem z dóbr biskupich i kapitulnych zabrano: 1 miasto municypalne, 3 miasta 
poddańcze, 143 wsie, 39 folwarków, 58 955 dusz, 7837 fl. 45 kr. podatku rządowe-
go, 13 520 fl. 16 kr. podatku dominikalnego, czystego dochodu rocznego 72 987 fl. 
26 kr. i patronat rządowy na 62 beneficja parafialne.

Przechodzimy teraz do części drugiej, to jest do majątków kościelnych i klasz-
tornych.

VI. Majątki duchowne zabrane galicyjskiemu duchowieństwu

1. Karmelitów w Wiśniczu: Zegartowice i Aleksandrówka, 7 wsi i 4 folwarki, 
d. 1789, p. 223 fl. + 430 fl., cz. d. 2572 fl. 38 kr. Zegartowice zostały sprzedane.

2. Klarysek w Starym Sączu: (K.K. Exnonnen Herrschaft Alt Sandez) majątek ten 
składa się z miasta municypalnego, 54 wsi. Zarządzało tymi dobrami 16 urzędni-
ków, którzy pobierali rocznie 2375 fl. 54 kr. Dusz było 16 777, podatki przynosiły 
3452 fl. 13 kr. + 2984 fl. 4 kr., cz. d. 15 611 fl. 1½ kr.

3. Norbertanów w Nowym Sączu: Dąbrówka, 4 wsie, d. 821, p. 205 fl. 32 kr. + 
250 fl., cz. d. 1144 fl. 35 kr.

4. Załuże (misjonarzy w Przemyślu), 1 wieś, 1 folwark, d. 416, p. 77 fl. 37 kr. + 
123 fl. 10 kr., cz. d. 704 fl.

5. Skwarzawa (dominikanów w Żółkwi), 1 wieś, d. 361 p. 88 fl. 33 kr. + 25 fl. 
30 kr., cz. d. 300 fl.
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6. Derewnia (dominikanek w Żółkwi), 1 wieś, d. 853, p. 94 fl. 3 kr. + 88 fl. 57 kr., 
cz. d. 1077 fl. 30 kr.

7. Babińce (brygidek w Sokalu), 1 wieś, 1 folwark, d. 208, p. 35 fl. 58 kr. + 77 fl. 
56 kr., cz. d. 450 fl. Skwarzawa i Derewnia zostały później sprzedane, Babińce zo-
stały w ręku rządu.

8. Staje (dominikanek w Bełzie), 3 wsie, d. 658, p. 148 fl. 45 kr. +111 fl. 45 kr., 
cz. d. 1360 fl. 41 kr. (sprzedane).

9. Zawonie (brygidek w Sokalu), 1 wieś, d. 44, p. 4 fl. 10 kr. + 15 kr., cz. d. 40 fl.
10. Zboiska (dominikanek we Lwowie), 2 wsie, 2 folwarki, d. 1619, p. 226 fl. 22 kr. 

+ 284 fl. 15 kr., cz. d. 2010 fl.
11. Dublany (teatynów we Lwowie), 1 wieś, 1 folwark, d. 427, p. 7 fl. 47 kr. + 

144 fl. 46 kr., cz. d. 2007 fl. 30 kr.
12. Głuchowice i Gańczary (dominikanek lwowskich), 2 wsie, 2 folwarki, d. 509, 

p. 133 fl. 44 kr. + 221 fl. 16 kr., cz. d. 1218 fl. 45 kr.
13. Siedliska (dominikanów lwowskich u św. Magdaleny), wieś i folwark, d. 340, 

p. 72 fl. 53 kr. + 78 fl. 33 kr., cz. d. 399 fl. 51 kr.
14. Nikonkowice (brygidek lwowskich), 3 wsie, d. 754, p. 187 fl. 20 kr. + 188 fl. 

48 kr., cz. d. 779 fl. 20 kr.
15. Brześciany (brygidek w Samborze), 1 wieś, d. 428, p. 80 fl. 47 kr + 126 fl. 

18 kr., cz. d. 1039 fl. 56 kr.
16. Okniany (paulinów w Stanisławowie) (ma być w Niżniowie na Pokuciu), 

2 wsie, d. 1273, p. 261 fl. 13 kr. + 303 fl. 44 kr., cz. d. 1342 fl. 30 kr. (Wieś ta była 
dana paulinom na wyderkaf w miejsce legatu fundacyjnego 25 000 fl. przez księcia 
Jabłonowskiego, po wypłacie legatu miała do księcia wrócić). Zboiska, Głuchowice 
i Gańczary, Siedliska, Nikonkowice, Brześciany i Okniany zostały później sprze-
dane.

17. Potoczyska (b. misjonarzy w Horodence), 3 wsie, 2 folwarki, d. 2274, p. 551 fl. 
11 kr. + 781 fl. 16 kr., cz. d. 3300 fl. 2 kr.

18. Bilatkowce (Białkowce?) (dwa udziały trynitarzy i dominikanów), wieś i fol-
wark, d. 85, p. 33 fl. 36 kr. + 63 fl. 44 kr, cz. d. 207 fl..

19. Bogdanówka (b. dominikanek w Żółkwi), 2 wsie i 1 folwark, d. 742, p. 176 fl. 
12 kr. + 171 fl. 41 kr, cz. d. 1008 fl. 52 kr.

20. Złoczów sołectwo (b. pijarów w Złoczowie), wieś i folwark, d. 29, p. 3 fl. 
19 kr., cz. d. 27 fl. 43 kr.

21. Kimirz (b. bernardynek lwowskich), 6 wsi, d. 1653, p. 292 fl. 4 kr. + 365 fl. 
51 kr, cz. d. 2412 fl. 34 kr.
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22. Dobrzanica (b. misjonarzy lwowskich), 1 wieś, d. 331, p. 18 fl. 30 kr + 69 fl., 
cz. d. 870 fl. 21 kr.

23. Dziewiętniki (b. misjonarzy lwowskich), 5 wsi, d. 1708, p. 467 fl. 7 kr. + 523 fl. 
43 kr., cz. d. 3250 fl..

Majątki te poklasztorne od 17–23 zostały sprzedane i są w prywatnym ręku.

VII. Majątki zabrane duchowieństwu w rzeczypospolitej

Ponieważ Kraków nie należał wówczas do Galicji, przeto duchowieństwo nazwano 
(1786) „zagranicznym”, lecz majątki zabrane kościołom i klasztorom krakowskim 
leżały w granicach Galicji.

Misjonarzom na Stradomiu zabrano: 
1. Stawisko, 1 wieś, d. 10., p. 30 fl. 20 kr., cz. d. 323 fl. 17 kr.; 
2. Dobranowice, 2 wsie i 2 folwarki, d. 301, p. 31 fl. 57 kr. + 168 fl. 49 kr., 

cz. d. 923 fl. 16 kr.;
3. Niewiarów, 4 wsie i 4 folwarki, d. 404, p. 109 fl. 25 kr. + 326 fl. 46 kr., 

cz. d. 2631 fl. 49 kr.; 
4. Laskowa, 2 wsie, d. 1235, p. 295 fl. 49 kr. + 459 fl. 33 kr., cz. d. 1896 fl. 52 kr;
5. Kurdwanów i Skotniki, 1 wieś i 1 folwark, d. 75, p. 4 fl. + 23 fl. 6 kr., cz. d. 47 fl. 

24 kr. (Dobranowice i Niewiarów zostały sprzedane).
Wikariuszów zamkowych: 6. Ludwinów i Dębniki, 1 wieś, d. 119, p. 1 fl. 57 kr + 

2 fl. 43 kr., cz. d. 241 fl. 28 kr. Poddani trudnią się rolnictwem i żeglugą, dochody 
płyną z czynszów (Robotzinsen) i propinacji (wieś ta pozostała w ręku rządu).

7. Śleszowice (własność krakowskiego seminarium), 1 wieś, d. 283, p. 52 fl. 39 kr. 
+ 67 fl., cz. d. 462 fl. 32 kr. 

Kolegiacie św. Floriana na Kleparzu zabrano:
8. Skawica, 1 wieś, d. 283, p. 32 fl. 39 kr. + 67 fl., cz. d. 462 fl. 32 kr.; 
9. Zabłocie, 1 wieś, d. 78, p. 33 fl. 51 kr + 10 fl. 53 kr., cz. d. 76 fl. 57 kr. (oba te 

majątki sprzedane).
Krakowskiej Akademii zabrano:
10. Zarzyce Małe, 1 wieś, d. 161, p. 59 fl. 32 kr. + 2 fl. 33 kr., cz. d. 26 fl. 1 kr.;
11. Sidzina, 1 wieś, d. 302, p. 22 fl. 28 kr. + 38 fl. 24 kr., cz. d. 221 fl. 24 kr. (obie 

te wsie niesprzedane);
12. Koło (kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie), 1 wieś, d. 58, p. 3 fl. 49 kr. 

+ 19 fl. 38 kr., cz. d. 107 fl. 37 kr.
Kolegiaty św. Anny:
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13. Podstolice z karczmą Rząka, 1 wieś i folwark, d. 253, p. 39 fl. 44 kr. + 60 fl., 
cz. d. 424 fl. 56 kr.;

14. Węgrzce (dział), 1 wieś, d. 37, p. 33 fl. 54 kr., cz. d. 129 fl. 32 kr.
Kościoła parafialnego św. Jakuba na Kazimierzu:
15. folwark Pokrzywnica, d. 6, p. 6 fl. 30 kr., cz. d. 129 fl. 23 kr. Podstolice sprze-

dano.
Majątki cystersów w Mogile:
16. Ryczów, 3 wsie, d. 1 460, p. 251 fl. 35 kr + 486 fl. 18 kr., cz.d. 2352 fl. 52 kr.;
17. Przewóz i Rybitwy, 2 wsie, d. 720, p. 21 fl. 38 kr. + 128 fl. 31 kr., cz. d. 551 fl. 

3 kr.;
18. Żygodowice (sołectwo), 1 wieś, d. 99, p. 9 fl. 6 kr. + 24 fl. 9 kr., cz. d. 175 fl.;
19. Stryszowa, 1 wieś, d. 183, p. 35 fl. 1½ kr. + 44 fl. 47 kr., cz. d. 106 fl. 35 kr. 

(Ryczów, Rybitwy, Żygodowice sprzedane).
Norbertanek na Zwierzyńcu:
20. Krzęcin, 3 wsie, 1 folwark, d. 582, p. 86 fl. 4 kr. + 181 fl., cz. d. 1265 fl.;
21. Mucharz, 1 wieś, d. 284, p. 88 fl. 4 ½ kr.+111 fl. 31 kr., cz. d. 724 k. 6 ¾ kr. 

(Mucharz sprzedany).
Majątki kamedułów na Bielanach: 
22. Małce, 1 wieś, d. 362, p. 68 fl. 32 kr. + 52 fl. 24 kr., cz. d. 621 fl. 6 kr.;
23. Jurczyce, 1 wieś, d. 235, p. 15 fl. 22 kr. + 21 fl. 17 kr., cz. d. 321 fl.
Kanoników regularnych u Bożego Ciała na Kazimierzu:
24. Krzyszkowice, 1 wieś, d. 642, p. 48 fl. 34 kr. + 102 fl. 18 kr., cz. d. 1505 fl. 

(sprzedane);
25. Jugowice, 1 wieś, d. 76, p. 5 fl. 7 kr. + 25 fl. 12 kr., cz. d. 233 fl. 26 kr.;
26. Lipowica, 1 wieś, d. 125, p. 6 fl. 50 kr. + 12 fl. 6 kr., cz. d. 191 fl. ⅔ kr.;
27. Podobin (w oryginale: Podobieńske), 1 wieś, d. 34, p. 1 fl., cz. d. 132 fl. ⅝ kr.;
28. Niszkowa (powiat sądecki), 1 wieś, d. 90, p. 43 fl. 36 kr. + 25 fl. 48 kr., 

cz. d. 79 fl. 12 kr.
Dominikanów krakowskich:
29. Przeciszów, 2 wsie, 2 folwarki, d. 1236, p. 308 fl. 10 kr. + 666 fl. 6 kr., 

cz. d. 4336 fl. 34 kr. (sprzedany);
30. Wolica, 1 wieś, d. 147, p. 33 fl. 35 kr. + 48 fl. 48 kr., cz. d. 265 fl. ⅔ kr;
31. Wyżyce i Stryjów, 1 wieś, 1 folwark, d. 176, p. 20 fl. 20 kr. + 58 fl. 46 kr., 

cz. d. 773 fl. 59 fl. ⅔ kr.;
32. Rzeszotary, 1 wieś, 1 folwark, d. 550, p. 69 fl. 48 kr. + 93 fl. 18 kr., cz. d. 721 fl. 

34 ½ kr.;
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33. Olszowice, 1 wieś, 1 folwark, d. 151, p. 39 fl. 57 kr. + 42 fl. 30 kr., cz. d. 407 fl. 
26 kr.;

34. Liptas, 3 wsie, 3 folwarki, d. 469, p. 119 fl. 35 kr. + 204 fl. 54 kr, cz. d. 1558 fl. 
5 kr.;

35. Jasień, 1 wieś, d. 122, p. 15 fl. 13 kr. + 42 fl. 49 kr., cz. d. 606 fl. 29 kr.;
36. Jadowniki (pow. sądecki), 8 wsi, 8 folwarków, d. 3583, p. 491 fl. 50 kr. + 632 fl. 

5 kr., cz. d. 3006 fl. 56 kr. (Rzeszotany, Liptas i Jadowniki sprzedane).
Paulinów krakowskich:
37. Zebrzydowice, 1 wieś, d. 52, p. 4 fl. 54 kr. + 3 fl. 36 kr., cz. d. 290 fl.;
38. Skaleczna (?), pow. bocheński, sołectwo (Skała?), 1 wieś, d. 198, p. 56 fl. 54 kr. 

+ 39 fl. 58 kr., cz. d. 883 fl.
Kanoników regularnych de Saxia szpitalnych w Krakowie:
39. Wola Duchacka, 2 wsie, 2 folwarki, d. 251, p. 59 fl. 54 kr. + 89 fl. 27 kr., 

cz. d. 1633 fl. 26 kr.; 
40. Rząka, 1 wieś, 1 folwark, d. 89, p. 20 fl. 49 kr. + 30 fl. 46 kr., cz. d. 202 fl. 

55 kr. (sprzedana).
Augustianów u św. Katarzyny w Krakowie: 
41. Wróblowice D., 1 wieś, 1 folwark, d. 246, p. 31 fl. 32 kr. + 68 fl. 30 kr., 

cz. d. 735 fl. 58 kr.;
42. Katarzynki (?), 1 wieś, d. 164, p. 58 fl. + 60 fl. 15 kr., cz. d. 247 fl. 32 kr.
Norbertanów w Hebdowie:
43. Trawniki (powiat bocheński), 1 wieś, d. 112, p. 13 fl. 12 kr. + 66 fl. 35 kr., 

cz. d. 271 fl. 48 kr.
44. Kopacze Księże (własność probostwa w Przemankowie), 1 wieś, d. 103, p. 3 fl. 

53 kr. + 21 fl., cz. d. 89 fl. 36 fl.
45. Czechówka (dominikanek w Krakowie), 1 wieś, 1 folwark, d. 343, p. 79 fl. 

37 kr. + 174 fl. 58 kr., cz. d. 800 fl. 31 kr. (sprzedana). 
46. Aleksandrówka (kanoników regularnych marków w Krakowie), 1 wieś, d. 95, 

p. 12 fl. 45 kr. + 3 fl., cz. d. 454 fl. 58 kr. (wapiennik i cegielnia).
47. Szymanowice (powiat sądecki), własność kapituły w Wiślicy, 1 wieś, d. 90, 

p. 45 fl. 14 kr. + 10 fl. 24 kr., cz. d. 70 fl. 36 kr.
48. Pałuszyce (karmelitów krakowskich, powiat tarnowski), 1 wieś, 1 folwark, 

d. 95, p. 6 fl. 50 kr. +82 fl. 40 kr., cz. d. 311 fl. 15 kr. (sprzedane).
49. Ostrówek (cystersów w Wąchocku) 1 wieś, 1 folwark, d. 64, p. 6 fl. 14 kr. + 

28 fl. 39 kr., cz. d. 101 fl. – lud zajmuje się spławianiem (Defluidation).
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50. Sadkowa Góra i Uście Solne (benedyktynek w Sandomierzu), powiat tarnow-
ski, 2 wsie, 1 folwark, d. 260, p. 58 fl. 12 kr. + 74 fl. 40 kr., cz. d. 1 250 fl. (lud ma 
częściowo zarobek przy spławianiu).

Majątki opactwa cystersów w Koprzywnicy: 
51. Nagnajów;
52. Okonin; 
53. Zręcin, 14 wsi, 10 folwarków, d. 4020, p. 478 fl. 5 kr. + 722 fl. 22 kr., cz. d. 5574 fl. 

13 kr. Lud trudni się rolnictwem, chowem bydła i przędzalniami (sprzedane);
54. Dobrzechów i Księże Budy, 5 wsi, 4 folwarki, d. 3351, p. 307 fl. 14 kr. + 496 fl. 

2 kr., cz. d. 3 346 fl. Lud trudni się rolnictwem, chowem bydła, przędzalniami lnu 
(sprzedane). 

Wsie dominikanów prowincji polskiej: 
55. Zadubiec (pow. zamojski), 1 wieś, 1 folwark, d. 131, p. 61 fl. 27 kr. + 121 fl. 

3 kr., cz. d. 775 fl.; 
56. Załucze ( pow. zaleszczycki), 1 wieś, 1 folwark, d. 62, p. 3 fl. 58 kr. + 8 fl. 

22 kr., cz. d. 73 fl. 1 kr.
Razem przeto zabrano 2 miasta municypalne, 3 miasta poddane, 339 wsi, 106 fol-

warków, 117 910 poddanych, 18 498 podatku rządowego, 27 392 podatku dominikal-
nego, 161 901 fl. 59 ¾ kr. czystego dochodu i 101 patronatów na plebanie.

Majątki te duchowne, położone w Galicji, ceniła Kancelaria Nadworna Wiedeńska 
na 2 235 333 fl. 44 kr. Odstąpił je Austrii książę prymas Michał Jerzy Poniatowski 
układem warszawsko-wiedeńskim (5 lipca 1785) za 100 000 fl. i za majątki du-
chowieństwa galicyjskiego położone w Rzeczpospolitej. Majątki te szacował rząd 
austriacki na 789 851 fl. 56 kr. (3 159 404 złp). Skarb polski zabrał z ich sprzedaży 
tylko 1 725 711 złp, natomiast skarb austriacki zyskał na układzie warszawsko-
-wiedeńskim 1 445 481 fl.

Wykaz III. Majątki klasztorw panieńskich

A. Klasztorów zniesionych

Józef II zniósł w jednym roku (1782) czternaście klasztorów panieńskich w Galicji, 
ich majątki zabrane zostały też pomieszczone w poprzednim urzędowym Wykazie II, 
wszelako dużo z nich opuszczono. Znoszenie klasztorów działo się tak pospiesznie, 
że komisarze abolicyjni nie spisali dokładnych inwentur, ceny podawali dowolne, 
a dobrze kradli. Dopiero przy znoszeniu klasztorów męskich zaprowadzono nieco 
większy dozór.
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1. Karmelitanki trzewiczkowe we Lwowie posiadały jurydykę pod Lwowem. 
Sprzedano ją za 375 fl., a klasztor kupił Ossoliński za 23 710 fl. w.w. (waluty wie-
deńskiej). 

2. Klaryski lwowskie miały oprócz klucza Kimirz (podanego w Wykazie II) jesz-
cze jurydykę pod Lwowem. Sprzedano ją za 500 fl., dochód doliczono 15 fl. 30 kr., 
klasztor darowano bazylianom.

3. Klaryski w Zamościu miały majątek ceniony na 88 fl., ich folwark Jatułów 
dano szarytkom.

4. Majątek brygidek lwowskich ceniono na 6325 fl. Klasztor obrócono na wię-
zienie kryminalne. Oprócz wsi Nikonkowice (wymienionej w Wykazie II = 779 fl.) 
posiadały dworek (Hőfel) pod Lwowem, który sprzedano za 1400 fl., i jurydykę 
pod Lwowem, sprzedaną za 1213 fl. Zebrano więc majątku 7938 fl. 

5. Majątek benedyktynek w Jarosławiu ceniono na 90 817 fl., ale naprawdę wart był 
188 694 fl. W Wykazie II urzędowym opuszczono dwie wsie i dwa folwarki tychże 
zakonnic, to jest Morawsko, Kidołowice oraz Kozielce i Kościelniki. Sprzedano je 
na licytacji, ale nie wiemy dokładnie ceny sprzedaży.

6. Dominikanki we Lwowie posiadały pięć wsi i pięć folwarków, które wymienione 
są w Wykazie II, a czysty dochód obliczono na 3627 fl. Kapitałów poza granicami 
Galicji miały 31 345 fl. Cały majątek oceniono na 272 374 fl. 10 kr. Ogród klasztor-
ny rozparcelowano i sprzedano za 7813 fl. Razem więc wynosił majątek 280 187 fl.

7. Majątek dominikanek w Przemyślu oszacowano na 48 825 fl.
8. Dominikanki w Żółkwi posiadały klucz Bogdanówka, dwie wsie i dwa folwarki, 

wymienione w wykazie, cenione na 1008 fl., a nadto na wyderkaf wieś Derewnia. 
Było w niej dusz 853, podatków opłacono 94 fl. + 88 fl., a czysty dochód obliczono 
na 1259 fl. Wartość Derewni podano 14 000 fl.

9. Dominikanki w Bełzie miały kościół, szacowany na 3500 fl., darowano Ru-
sinom. Klasztor sprzedano w roku 1820 za 1550 fl. 9 kr. W wykazie opuszczono 
pięć wsi: 1) Mików i Przemysłów (dwie wsie), 2) Klucz Staje (trzy wsie w powiecie 
sanockim). Było tam dusz 658, podatków płacono 148 fl. + 111 fl., czysty dochód 
1360 fl. Wszystkie te wsie zostały sprzedane. Majątek cały szacowano na czysto 
na 82 700 fl., kapitałów było 61 275 fl. i 3000 fl. za kordonem. Wartości dwóch wsi: 
Mikowa i Przemysłowa, nie podano wcale, dlatego że trzymane były w zastawie 
za pożyczone kapitały. Również nie wstawiono w rachunki wartości klucza Staje, 
dlatego że był trzymany w zastaw. Wart był najmniej 32 380 fl.

Majątek wszystkich czterech klasztorów dominikanek: we Lwowie, Przemyślu, 
Żółkwi i Bełzie, obliczono tylko na 416 462 fl., nie licząc 37 345 fl. kapitałów 
w Polsce, za które wzięto na mocy konwencji petersburskiej (1784) rekompensatę. 
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Razem więc przyniosła skarbowi kasata klasztorów panieńskich, nie licząc olbrzy-
miego majątku panien klarysek w [Starym] Sączu (którego czysty dochód został 
w Wykazie II podany na 15 641 fl.), nisko bardzo obliczoną sumę 511 503 fl.

Dodać tu jeszcze trzeba, mimochodem wspomnianą przy benedyktynkach or-
miańskich we Lwowie (Historia polityczna klasztorów panieńskich, s. 247) wieś 
Warwarzyńce zabraną probostwu łacińskiemu w Strussowie, wydzierżawioną 
(w roku 1817) za 3211 fl. Przeto do wsi i folwarków wymienionych w poprzednim 
wykazie dodać jeszcze należy osiem wsi, jeden folwark, tak że liczba ich urośnie 
do 347 wsi, 107 folwarków.

B. Kapitały klasztorów panieńskich pozostawionych

1. Kanoniczkom de Saxia lwowskim zabrano kapitału 31 250 fl. 
2. Kanoniczkom de Saxia krakowskim 25 000 fl. 
3. Legaty dominikanek w Jarosławiu 500 fl.
4. Kapitały dominikanek w Bełzie 98 620 fl.
5. Kapitał norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem za sprzedany klasztor 

św. Norberta (1806) 15 112 fl. 16 ½ kr. 
6. Kapitał benedyktynek lwowskich 3000 fl. na dobrach Wielhorskiego został spła-

cony i rząd miał płacić zakonnicom 105 fl. procentu (zamiast 150 fl.), ale nic nie dawał.
7. Kapitał benedyktynek w Przemyślu 7500 fl. w Polsce. Po konwencji petersbur-

skiej miał rząd płacić 375 fl. procenta, ale przez 58 lat nie dał nic, a zyskał 15 196 fl.
8. Benedyktynki w Staniątkach posiadały w Rzeczpospolitej sześć wsi, za dochód 

z nich miał rząd austriacki płacić 11 684 fl. 17 ½ kr., dawał tylko 6000 fl., ale i tego 
nie płacił przez 37 lat, zyskał więc 22 200 fl. Przy tym ściągano rocznie 3651 fl. 
podatku, tak że zakonnice miały 416 fl. 58 kr. rocznego niedoboru.

Bankructwo cesarstwa austriackiego i tzw. Finanzpatent w roku 1811, który 
zaprowadził dewaluację monety ze 100 na 11 fl., był straszną klęską dla klaszto-
rów, bo wszystkie ich kapitały były ulokowane w papierach długu państwowego 
po 3 proc., tak że straciły trzy czwarte majątku.

9. Sakramentki we Lwowie miały majątek szacowany (rok 1786) na 98 000 fl. 
Przez lat 60 nie płacił rząd ani grosza procentu. Patent z roku 1811 doprowadził je 
do takiej nędzy, że tygodniami całymi nie jadały ciepłej strawy i zmuszone były 
zaciągać pożyczki u rządu na wysoki procent.

10. Ormianki lwowskie miały (rok 1782) 19 773 fl. majątku. Procentu nie płacił 
im rząd wcale. Po roku 1811 płacono procent w walucie wiedeńskiej (w.w.) zamiast 
w monecie konwencyjnej (c.m.) i klasztor tracił przez to rocznie 917 fl.
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Zliczywszy tylko te liczby, które są urzędowo podane, wypadnie, że rząd zabrał 
klasztorom panieńskim kapitałów na 210 878 fl.

Wykaz IV. Majątki zakonów doszczętnie zniesionych

1. Majątek pięciu klasztorów trynitarzy (1784). Posiadali wieś i folwark Białkowce 
(Wykaz II). Srebra oddano do urzędu kameralnego płatniczego. Cały majątek osza-
cowano na 368 890 fl.

2. Majątek teatynów we Lwowie oszacowano na 47 785 fl.
3. Majątek misjonarzy (5 domów) wart był 289 727 fl. Oszacowano na 49 254 fl. 

Dom w Horodence, podana wartość 24 627 fl., posiadał wieś Potoczyska (Wykaz II), 
która przynosiła czystego dochodu rocznego 3300 fl., przeto warta była 65 000 fl. 
Dom w Głogowie, również podano wartość 24 627 fl. Dom w Samborze miał roczne-
go dochodu 3300 fl. Dom we Lwowie posiadał sześć wsi (wymienione w Wykazie II). 
Przynosiły rocznie 4120 fl., przeto warte były 82 000 fl. Mimo to oszacowano ma-
jątek cały tak nisko, dlatego że jeszcze przed zniesieniem misjonarzy zabrano im 
dziesięć wsi i siedem folwarków.

4. Bonifratrzy mieli cztery domy: w Zamościu (oceniono majątek na 16 855 fl.), 
(później sprawdzono: 17 500 fl.); w Przemyślu (13 125 fl.); we Lwowie (13 224 fl.); 
razem cały majątek obliczono na 43 204 fl. Czwarty dom w Zebrzydowicach ocalał.

5. Majątek norbertanów w Nowym Sączu obliczono na 49 691 fl. Posiadali pięć 
wsi: Januszowa (Zaciszyn), Kwieciszowa (Helbrantowa), Librantowa, Boguszowa 
i Walawa Wielka (Stankowa). W Wykazie II podano cztery wsie, ale nazwano ina-
czej: Dąbrówka Niemiecka i Bielowice. Czysty dochód z tych czterech wsi podano 
na 1144 fl. 35 kr. Dąbrówka, Bielowice i Librantowa zostały sprzedane.

6. Majątek pijarów oceniony został na 201 861 fl. Mieli pięć kolegiów i tyleż 
gimnazjów. 1) We Lwowie posiadali dwie wsie: Winniki i Podbereżce (opuszczone 
w Wykazie II), fundacji sufragana Głowińskiego, rezydencję za miastem, cenioną 
na 15 000 fl., i grunta za 1586 fl. sprzedane. 2) W Złoczowie mieli sołectwo (Wykaz II) 
i wieś z folwarkiem, z których czysty dochód liczono na 27 fl. 34 kr. Wartość ma-
jątku trzech kolegiów w Rzeszowie, Warężu i Nowym Sączu liczono na 141 420 fl. 
Kapitały i skarby kościelne nie poszły w rachubę. Winniki i Podbereżce niesprzedane.

7. Majątki paulinów w Krakowie (zostały podane w Wykresie II).
1) Majątek paulinów we Lwowie obliczono na 22 008 fl., później poprawiono 

na 30 812 fl. Szacowano srebra kościelne na 758 fl., dwa konie 19 fl. 40 kr., wóz 
i uprzęż na dwa konie 19 fl. 3) Majątek w Niżniowie, gdzie mieli dwie wsie: Okniany 
i Kutyska (Wykaz II), oceniono na 37 939 fl. Skarbiec kościelny szacowało dwóch 
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Żydów. 4) W Krzeszowie podano wartość majątku 4021 fl. 24 kr. Mieli tam pau-
lini wioskę, ale nie podano nazwiska ani wartości. Skarbiec kościelny oceniono 
na 51 fl. 5) Majątek paulinów w Starej Wsi oceniono na 61 426 fl., później doliczono 
134 771 fl. 43 kr. Dwie wsie: Żarnowiec i Długie z jurydyką, oszacowano na 20 956 fl. 
(Żarnowiec został rozparcelowany, Długie sprzedane). Skarbiec kościelny oceniono 
na 7359 fl. Razem więc wynosił majątek zabrany paulinom 148 543 fl. 

8. Augustianie mieli siedem klasztorów (zniesieni 1785–1787): 1) w Krakowie 
na Kazimierzu (odpadł od Galicji układem granicznym 1776), zabrano mu dwie 
wsie i folwark (wymienione w Wykazie II). Majątki augustianów w Galicji oceniono: 
2) we Lwowie na 27 496 fl., później doliczono się 30 820 fl. 58 kr.; 3) w Witkowie 
na 24 281 fl. 14 kr.; 4) Żydaczowie na 8809 fl.; 5) Radomyślu na 8460 fl.; 6) Założcach 
na 32 511 fl., później poprawiono na 33 795 fl. Klasztor i kościół kupili Rusini 
za 2789 fl. Nie liczono wartości folwarku i gruntów klasztornych. Trochę kosz-
towności ze skarbca kościelnego skradziono, resztę odesłano do żydowskiej firmy 
w Wiedniu „Dobruska i Syn” (v. Schőnfeld). 7) W Pilźnie był klasztor ubogi, dlatego 
przetrwał do roku 1840. Cały majątek augustianów obliczono na 108 165 fl. 

9. Miechowici w Galicji mieli dwa główne domy w Przeworsku i Leżajsku i cztery 
probostwa inkorporowane. W Leżajsku mieli klasztorne wsie, ale przy ich zniesie-
niu w roku 1840 nie podano wartości majątku. W Przeworsku posiadali folwark, 
który przynosił rocznie 650 złp. W ogóle liczono ich dochód na 4919 fl., ale przy 
zniesieniu (1848) nie podano żadnej wartości.

10. Majątki kanoników lateraneńskich u Bożego Ciała na Kazimierzu wymie-
niono już w Wykazie II, tam też wymieniono wieś zabraną kanonikom regular-
nym de Penitentia, tzw. markom. Został tychże klasztor w Trzcianie do 1817 roku. 
Inwentura wykazała dochodu rocznego 3877 fl. 36 kr. Należały do tego konwentu 
trzy wsie: Trzciana, Libichowa i Zyznowska, które sprzedano za 77 540 fl. Cały 
majątek Trzciany wart był co najmniej 89 040 fl.

11. Karmelici bosi mieli w Galicji sześć klasztorów:
1) Wiśnicz (zniesieni 1783). W Wykazie II wymieniono Zegartowice, siedem 

wsi i cztery folwarki, lecz mieli dziewięć wsi i cztery folwarki warte co najmniej 
465 000 fl. Z tych sprzedano: Zegartowice, Boguszówkę, Bukowniki i Dąbie. Zostały 
Aleksandrówka, Wola Zdakoska. Sebastian Brunner podaje wartość całego majątku 
na 87 695 fl. 

2) Lwów (1786) majątek oszacowany na 68 834 fl. W Wiedniu naliczono 82 862 fl. 
Należały do tego klasztoru dwa sołectwa Zielona i Grabina, dochodu przynosiły 
132 fl. 13 kr. Nie wliczono do majątku wartości klasztoru (10 800 fl.), bo Józef II 
przeznaczył go na Tabaksregie. 
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3) Przemyśl (1786), posiadali karmelici bosi dwie wsie: Hubice i Przedzielnica, 
a nadto półwsie Małachowice. Dochód z dwóch wsi obliczono na 8102 fl., dochód 
z półwsia na 1193 fl. i podano wartość majątku 9295 fl. Nadto była trzecia wieś: 
Czarna (Olsza), ale jej wartości wcale nie podano. Klasztor z kościołem dano wła-
dyce przemyskiemu na rezydencję. 

4) W Milatynie oszacowano majątek karmelitów bosych na 37 979 fl., kapitały 
na 25 500 fl., razem na 63 479 fl. 

5) W Kochawinie (1787) oceniono majątek na 8424 fl., lecz w Wiedniu doliczono 
się cztery razy tyle = 27 986 fl. 88 kr. 

6) W Zagórzu istnieli do 1831 roku. Wtedy sprzedano grunta i folwarki (1848) 
za 2000 fl. c.m. Cały więc majątek karmelitów bosych wynosił 273 317 fl.

12. Benedyktyni w Tyńcu
Posiadali około 100 wsi i przysiółków, stąd opactwo to zwało się „domina centum 

villarum”. Wartość dóbr po prawym brzegu Wisły oceniono na 2 922 484 fl. 15½ kr. 
Dobra opata komendarza: Tuchów, Umieszcz, Siedliska i sołectwo Załuskowska, 
ceniono na 126 087 fl. Dochodu rocznego przynosiły 18 000 fl. Dobra opackie 
sprzedano (1801) za powyższą sumę. Pozostałe opatowi klasztornemu i zakon-
nikom w Tyńcu majątki przynosiły rocznego dochodu 13 938 fl. do 19 830 fl. 
W 1809 roku położono sekwestr na wsie, położone za obrębem tzw. rejonu kra-
kowskiego (Tyniec, Szamborek, Kostrze, Sidzina, Opatowiec i Gołkowice), ale 
ich nie sprzedano. Wartość zyskanego na benedyktynach majątku wynosiła więc  
3 048 571 fl.

13. Cystersi mieli w Galicji sześć opactw. Dochody ich obliczyła lwowska bu-
chalteria, jak następuje: Mogiła 4893 fl., Wąchock 17 903 fl., Koprzywnica 3111 fl., 
Jędrzejów 4382 fl., Sulejów 2370 fl., Szczyrzyce nie umiano oznaczyć dochodów. 
Obliczenie było niedołężne, bo na innym miejscu wykazano w Jędrzejowie docho-
du opata 5394 fl., a konwentu 18 796 fl. Pospieszył się też Józef II z zabraniem ma-
jątków opactwom w Wąchocku (wieś i folwark), Koprzywnicy – dwadzieścia wsi 
i czternaście folwarków, i w Mogile – siedem wsi (wymieniono je w Wykazie II), ale 
jego następcy w tym go nie naśladowali. W roku 1809 zostało w Galicji tylko jedno 
opactwo, szczyrzyckie, które już Józef II skazał na zniesienie (1787). Po siedmiu 
latach (1794) zabrano dobra opackie i sprzedano: 

1) Klucz szczyrzycki z Krzyszkowicami za 15 242 fl. (w roku 1855 odkupił go 
konwent za 70 000 fl.). 

2) Klucz Abramowice, Pogorzany, Śmigań, Góra św. Jana, Porębczyn i Wilkowiska 
dano hrabiemu Dzieduszyckiemu w zamian za dobra solankowe. Wartość oznaczo-
no na 23 417 fl. 
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3) Klucz Ludzimierz z Krauszowem i Rogoźnikiem sprzedano (1819) za 14 095 fl. 
Fundusz religijny zyskał więc ze sprzedaży tych dóbr razem 52 726 fl. Konwent 
w Szczyrzycach cystersów utrzymał się dotąd, chociaż mu groziło kilkakrotne 
zniesienie. Pozostawiono mu dominium Janowice, to jest osiem wsi: Janowice, 
Raciborzany, Dobroniów, Gruszów, Markuszowe, Grodziska i Porębka. 

Majątek zabrany zakonom doszczętnie zniesionym wynosił przeto 4 496 175 fl., 
a do liczby wsi i folwarków podanej w Wykazie III przybyło 455 wsi, 3 folwarki i 2 
jurydyki, tak że liczba ogólna wynosiła 492½ wsi, 110 folwarków i 2 jurdyki, nie 
licząc gruntów, ogrodów, pastwisk itd., których wartości często nawet nie podawali 
komisarze abolicyjni.

Wykaz V. Majątki zabrane poznoszonym klasztorom pozostałych zakonów

Dominikanie, 25 klasztorów zniesionych: 
1. W Horodle (1783) sprzedano dwie wsie należące do tego klasztoru: Bereźnica 

i Zakupiec. Akta abolicji z inwenturą zginęły. 
2. W Brodach mieli jurydykę, cenioną na 1320 fl., kapitały 25 754 fl., oceniono 

na 25 754 fl. W Wiedniu doliczono się 27 094 fl. 
3. W Przemyślu miał klasztor dwa folwarki, majątek oceniono na 79 855 fl. 44 kr. 

W Wiedniu poprawiono na 89 898 fl., lecz srebra kościelne, aparaty itd. ceniono 
na 17 620 fl. – przeto zabrano razem 107 508 fl.

4. Lwów na Przedmieściu Halickim (strictioris observantiae), nie podano war-
tości majątku. Kościół sprzedano protestantom za 3 710 fl. 

5. Lwów u św. Magdaleny (1784). Wieś Siedliska (Wykaz II), wartość 10 067 fl., 
oprócz tego jurydyka warta 660 fl. Majątek klasztorów w Brodach i Lwowie 
u św. Magdaleny oceniono razem na 57 696 fl. 13 kr.

6. Rohatyn, majątek – 18 536 fl.
7. Jaworów (1785). Dwie jurydyki, las, pola orne – 6640 fl., budynki – 1062 fl., 

klasztorne zabudowania 10 500 fl., srebra odesłane do żydowskiej spółki w Wiedniu 
850 fl. Wartość majątku podano na 15 459 fl. 

8. W Busku był folwark i kapitały 1 224 fl., wartość podano na 3950 fl., w Wiedniu 
poprawiono na 15 053 fl.

 9. Mościska. Nie wykazano wartości majątku, zabrano kapitał 1250 fl. Po dwóch 
latach (1787) zniesiono.

10. W Hrubieszowie klasztor, lecz akta przepadły. 
11. W Przemyślanach obliczono majątek klasztorny na 30 043 fl. 
12. W Żmigrodzie oceniono majątek na 9 320 fl. 
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13. Kołomyja: dobra i realności – 7 284 fl., klasztor kupił Żyd za 1005 fl., sreber 
za 1183 fl. posłano żydowskiej spółce do Wiednia. Cały majątek oceniono 16 750 fl.

14. Sambor: dobra cenione na 1 725 fl., ale ich nie policzono, a srebro i paramentów 
za 1795 fl. odesłano do spółki żydowskiej. Wartość majątku 26 686 fl. 

15. Śniatyń. Wieś Potoczek i jurydyka przyniosły 619 fl. Kazano sprzedać. 
Kapitałów było 5750 fl., oceniono majątek cały na 5206 fl. W Wiedniu obliczono 
na dwa razy tyle – 10412 fl.

16. Sidorów, oceniono majątek klasztoru na 8520 fl. Półwsia Trojanówka (podano 
wartość 725 fl.), oddano dyrekcji domen w Kutach. Sreber za 1033 odesłano do spółki 
żydowskiej. Wartość majątku poprawiono w Wiedniu na 18 976 fl. 

17. W Cieszanowie (1788) miał klasztor dominikanów folwark. Zabrano go w za-
rząd kameralny. Majątek oceniono na 28 369 fl. Akta zniesienia przepadły. 

Bez śladu zniknęły też następujące klasztory dominikanów:
18. W Haliczu miał klasztor wieś Chorostków, sprzedano ją Żydowi. Cały mają-

tek – 7 679 fl. 19. W Jazłowcu cały majątek oceniono na 7815 fl. Wieś Chmielowa, 
wartość 7253 fl., wydzierżawiona była za 492 fl. 45 kr. rocznie. 

20. W Czernelicy miał klasztor wieś, cenioną na 6419 fl., nie podano nazwy, cały 
majątek – 10 024 fl.

21. W Sieniawie był folwark (4 łany) za Sanem Przyjewo (?), przynosił 41 fl. rocz-
nie (!). Dobra i remanenty ceniono na 1130 fl., kapitały 7067 fl. Wartość zabranego 
majątku podano 12 575 fl. 

22. W Bełzie posiadał klasztor dominikanów (1789) trzy wsie: Kościaszyn, Łysko 
(Lysocko?) i Witków, które wydzierżawiono za 735 fl. rocznie. Sreber kościelnych 
posłano za 1557 fl. do spółki „Dobruska i Syn”. Wartość majątku – 45 329 fl. 

23. W Buczaczu znikł klasztor bez śladu. Należała do niego wieś Pilawa (Piła), 
nie podano wartości. Komisarz abolicyjny v. Czernik ocenił majątek cały na 4292 fl., 
w Wiedniu dorachowano się 16 542 fl.

24. W Oświęcimiu (1816) oszacowano majątek cały na 21 006 fl. Dwie wsie: 
Broszkowice i Budy, kupił Russocki, ale nie wiadomo, ile zapłacił. Przywłaszczył 
też sobie klasztor, o co był długi proces. O kościół wspaniały nikt się nie troszczył. 
Zapadł się w gruzy. Odbudowali salezjanie.

 25. W Łańcucie (1820) posiadali dominikanie kapitał 6302 fl. i przez osiem lat 
nie dostawali procentu. Dopominanie się przeora (1817) dało powód do zniesienia 
klasztoru, dokonał go pożar (rok 1820). Dwa przysiółki Krzemienica i Dembina 
przynosiły 574 fl. 33 kr. Cały majątek oszacowano na 11 750 fl.

Zabrano więc dominikanom: trzynaście wsi, cztery folwarki i trzy przysiółki 
(sołectwa) i 503 846 fl. majątku.
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Bernardyni, trzy klasztory zniesione:
1) Lwów. Zabrano srebra kościelne wartości 5 991 fl. Majątek oceniony na 6 989 fl. 
2) Bochnia (1787). Cały majątek oceniono na 6 088 fl. 
3) Husiatyn. Akta zniesienia z inwenturą przepadły. Sołectwo (jurydykę) sprze-

dano za 2 870 fl. W Samborze nie zniesiono klasztoru, ale mu okrojono dotację. 
Zamiast renty z dóbr królewskich 20 000 złp płacono 450 fl., zabrano z trzech 
klasztorów majątku 15 947 fl.

Reformaci, pięć klasztorów zniesionych:
1) Lwów (1789). Majątek cały podano na 567 fl. 51 kr. 
2) Rzeszów. Cały majątek oceniono na 2034 fl. 32 kr., klasztor obrócono na wię-

zienie kryminalne. Inwentura przepadła. Tak samo zaginęły akta klasztoru. 
3) W Zamościu, żadnej ceny nie podano. 
4) W Złoczowie podano wartość majątku na 26 550 fl. 54 kr. Kościół darowano 

na cerkiew Rusinom. 
5) W Bukaczowcach sprzedano klasztor za 2000 fl. 
Zabrano więc reformatom wykazanych wartości 31 151 fl.

Franciszkanie, 10 klasztorów zniesionych:
1) Gródek: klasztor obrócono na magazyn wojskowy. Inwentura przepadła, lecz 

wiemy, że majątek razem z klasztorem w Horyńcu (który już w 1787 roku był 
zniesiony, ale się utrzymał, 1790), wynosił 13 365 fl. Klasztor w Gródku posia-
dał folwark, którego wartości nie podano. W Wiedniu obliczono cały majątek  
na 25 396 fl.

2) Lwów, u św. Antoniego na przedmieściu. Klasztor posiadał trzy jurydyki, ce-
nione na 1064 fl. i duży sad owocowy. Wartość majątku podano na 23 356 fl. 37 kr. 

3) W Nowym Sączu mieli franciszkanie dwa folwarki: Kamienica i Ucisko, oce-
nione na 2679 fl. W Wiedniu podniesiono cenę do sprzedaży na 2895 fl. Kapitały 
wynosiły 12 640 fl. Cały majątek oszacowano na 24 585 fl. 11 kr. 

4) W Stryju (1785) majątek oceniono na 18 656 fl. 
5) W Jarosławiu (1789) podano cenę majątku 11 188 fl. 
6) W Przemyślu zamieniono klasztor na magazyn (1805–1814), potem go przy-

wrócono. 
7) W Krośnie był w roku 1787 klasztor zniesiony. Majątek oceniony na 48 290 fl. 

Klasztor zajęło wojsko i zniszczyło. Następnie został przywrócony. 
8) Klasztory franciszkanów w Haliczu, Kosowie, Korecku i Szczebrzeszynie 

zostały zniesione w roku 1787 bez śladu w aktach i bez inwentury. 
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9) W Starym Sączu zniesiono w roku 1815 klasztor franciszkanów, a budynki 
kupił zarząd salinarny za 12 000 fl. papierowych (w.w.), lecz akta abolicji z inwen-
turą także przepadły. Licząc więc tylko, co zapisano wartości, wynosił cały zabrany 
majątek klasztorom franciszkańskich 115 181 fl.

Kapucyni, trzy klasztory zniesione: 
1) W Mariampolu (1783) klasztor miał być oddany szarytkom. Kościół zabrali 

Rusini na cerkiew. 
2) We Lwowie na przedmieściu (1785) oceniono na 4055 fl. 19,5 kr. W Wiedniu 

doliczono się 6792 fl. 5 kr. 
3) W Bliznem obliczono majątek na 718 fl. 
Zniesione klasztory kwestarskich zakonów przyniosły więc 169 789 fl.

II. Galicyjski fundusz religijny. Przyczyny niedoboru

Fundusz religijny jest osobliwością austriacką, w innych państwach nieznaną. 
Założył go Józef II i nazwał kasą religijną („Religionskasse”, 11 marca 1782 roku), 
następnie jednak (patentem 15 lipca 1785) nadał mu nazwę funduszu religijnego 
i uczynił go właścicielem całego majątku kościelnego w monarchii austriackiej. 
Jego prawne istnienie uznane zostało po siedemdziesięciu latach przez Stolicę 
Apostolską w konkordacie z patentem z roku 1855 (art. 31), przy czym bisku-
pom zastrzeżono nadzór nad jego zarządem, co miało być przedmiotem osobne-
go układu, do którego jednak nie przyszło. Każdy kraj, należący do monarchii 
austriackiej, posiadał swój własny fundusz religijny, lecz centralny zarząd był 
w Wiedeńskiej Kancelarii Nadwornej Czesko-Austriackiej, a po rewolucji marcowej 
w Ministerstwie Wyznań i Oświaty. Wszystkie też rachunki funduszu religijnego 
znajdują się w Centralnej Izbie Rachunkowej, tzw. „Ober Rechnungskammer”. Nas 
obchodzą specjalnie akta: Fasc. 86, Religionsfond Galizien i Fasc. 102, Die  ein-
gezogenen Guetor der aufgehobenen Ordensgemeinden, a nadto sprawozdania 
gubernialne lwowskie.

I.

Fundusz religijny całej monarchii austriackiej, obliczony na podstawie zeznań podat-
kowych (fasji), przepisanych już przez Marię Teresę, wynosił 283 miliony florenów, 
przy czym wykazano 13 184 000 fl. długów. Wedle tabeli w roku 1788 sporządzonej 
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(cfr. Hock-Biedermann, Der oesterr. Staatsrat, s. 424), był fundusz religijny galicyj-
ski co do wartości czwarty z rzędu, bo liczono go na 1 468 000 fl., podczas gdy fun-
dusz religijny czeski wynosił 2 945 000 fl., Dolnych Rakuz 2 635 000 fl., a Morawy 
i Śląska 1 625 000 fl. Wszelako to obliczenie jest zupełnie fałszywe, bo fundusz 
religijny galicyjski był najbogatszy ze wszystkich innych tak dalece, że brano z nie-
go pożyczki bezpowrotnie na ratowanie tamtych funduszów, aż go wyczerpano.

Pomijając fundusz jezuicki, który przeznaczony został na szkoły i zwał się 
Schulfond, a którego wartość podano urzędownie na 8 290 400 fl., chociaż był wart 
przeszło 22 miliony, wiemy, że pomiędzy rokiem 1782 i 1785 za Józefa II zabrano 
w Galicji Kościołowi 2 miasta municypalne, 3 miasta poddane, 339 wsi i 106 fol-
warków, a czysty dochód podano: 1) dóbr prymasowskich – 3650 fl., 2) biskupstwa 
krakowskiego – 38 686 fl., 3) biskupstwa chełmskiego i przemyskiego – 5912 fl., 
4) kapituły krakowskiej – 7564 fl., 5) kapituł: sandomierskiej, chełmińskiej, łuckiej 
i stanisławowskiej – 3872 fl., czyli razem dochodu 59 684 fl., miały więc wartości 
najmniej 2 000 000 fl. Majątki zabrane duchowieństwu galicyjskiemu (104 wsie, 
17 folwarków) przynosiły rocznego dochodu 56 375 fl. i szacowane były urzę-
dowo na 789 851 fl., przeto razem z majątkami zabranymi duchowieństwu gali-
cyjskiemu, położonymi w Rzeczypospolitej, które przynosiły rocznie 30 500 fl. 
(86 875 fl.), warte były 1 660 000 fl. Do tego przychodzą majątki zniesionych 
klasztorów panieńskich, które przynosiły 511 508 fl., a więc warte były co najmniej 
10 210 000 fl., oraz kapitały zabrane panieńskim klasztorom pozostałym, które wy-
nosiły 210 000 fl. Wartość majątków zabranych zakonom doszczętnie zniesionym 
wynosiła 4 496 175 fl., a zabrane majątki klasztorów pojedynczo poznoszonych, 
których wartości niekiedy wcale nie podano, wynosiła 83 635 fl. Przeto cały majątek 
duchowny skonfiskowany w Galicji wynosił około 27 530 061 fl., w rzeczywistości 
było około 40 milionów.

Obecnie, to jest w ostatnim preliminarzu budżetu cesarstwa austriackiego na rok 
1918–1919, obliczono dochody funduszu religijnego galicyjskiego na 819 683 korony, 
krakowskiego na 27 960, a bukowińskiego na 8 koron, to jest razem 847 651 koron, 
podczas gdy dochody funduszu religijnego Dolnych Rakuz podano na 1 272 006 
koron, Czech 1 595 678 na koron, a Morawy na 1 098 221 koron. Równocześnie 
potrzeby funduszu religijnego z Krakowem i Bukowiną obliczono na 6 775 281 
koron, podczas gdy fundusz religijny Dolnych Rakuz potrzebuje 2 106 326 koron, 
Czech 4 638 305, a Morawy 2 314 009 koron. W tej wysokości przyjęte też zostały 
przez Radę Państwa w Wiedniu na rok 1917–1918 (cfr. Staatsvoranschlag. Entwurf-
Finansgesetz fuer das Verwaltungsjahr 1918–1919, Titel 7. Einnahmen, p. 80–81. 
Titel 9. Erforderniss, p. 8–9).
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Pierwsze więc nasuwa się pytanie: skąd powstał deficyt 5 927 630 koron funduszu 
religijnego w Galicji? W odpowiedzi na to trzeba zauważyć, że w Galicji istniały, 
oprócz funduszu krakowskiego, który powstał dopiero po trzecim rozbiorze kra-
ju, o czym później będzie mowa, dwa fundusze religijne, to jest rzymskokatolicki 
i greckokatolicki, lecz oba zostały zlane w jedno i pokrywano z jednego funduszu 
wszystkie potrzeby Cerkwi i Kościoła. Za czym Cerkiew żyła i tyła z funduszu 
religijnego rzymskokatolickiego, a rosła przez to, że zniesienie licznych klaszto-
rów naszych w Galicji Wschodniej, które były warowniami polskiej narodowości 
i zastępowały brak parafii łacińskiego obrządku, zmuszało ludność polską do na-
bożeństw w cerkwiach, tym bardziej że i kościoły poklasztorne dawano Rusinom 
i obracano na cerkwie.

Podczas gdy wartość majątku duchownego skonfiskowanego Kościołowi w Galicji 
wedle urzędowych obliczeń wynosiła co najmniej 27 530 061 fl. – była wartość fun-
duszu religijnego Cerkwi zaledwie 284 942 fl. Cyfrę tę znamy dokładnie, a to z na-
stępującej okazji. W roku 1800 popierali biskupi greckokatoliccy prośbę bazylianów 
o przywrócenie zniesionej archimandrii w Uhniowie, lecz ówczesna Kancelaria 
Nadworna Galicyjska w Wiedniu odrzuciła tę prośbę, uzasadniając odmowę nastę-
pującym wywodem: „Gdyby greckokatoliccy biskupi rozważali, jak mało zyskał 
fundusz religijny majątku i dochodów od wiecznie ubogiego obrządku greckokato-
lickiego, a natomiast, jak olbrzymie wydatki musi tenże fundusz corocznie ponosić 
na wychowanie i utrzymanie duchowieństwa tegoż obrządku: to by z pewnością 
takich żądań nie popierali, tylko by je z góry odrzucali”; „Gdyby greckokatolic-
cy biskupi obliczyli, że majątek zabrany greckokatolickiemu obrządkowi wynosi 
284 924 fl. – co, licząc 5 proc., przynosi rocznie 14 246 fl. – a natomiast płaci się 
z funduszu wschodniego galicyjskiego rocznie: na seminarium greckokatolickie 
45 322 fl., na greckokatolicki dom księży (Priesterhaus) 9500 fl., na uzupełnienie 
kongruy greckokatolickim plebanom 22 965 fl. 36 kr., czyli razem 77 787 fl. 46 kr. – 
a więc sześć razy tyle płaci fundusz religijny, ile zyskał z majątku greckokatolickie-
go – to by takich żądań nie stawiali” (Arch. MWiO, Acta 102, Gener. A, Sign. 1228, 
ad Nr 271 ex Aprili 1802. G. S. Vortrag Galiz. Hofkanzley, Wien, 10 April 1800).

Nadmienić tu trzeba, że wówczas (1800) jeszcze nie mieli Rusini dwóch kapituł we 
Lwowie i Przemyślu, które wbrew woli i wyraźnemu zakazowi Stolicy Apostolskiej 
założone zostały przez cesarza Franciszka I kosztem funduszu religijnego. Dzisiaj 
mają trzy kapituły, to jest: we Lwowie, Przemyślu i Stanisławowie, a na ich utrzy-
manie płaci fundusz religijny 126 505 koron. Kapituła greckokatolicka lwowska 
kosztuje 49 432 korony, przemyska 33 713, a stanisławowska 43 360 koron. Takie 
liczby, wstawione w budżet cesarstwa austriackiego od 1917 do 1918 roku, przy-
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jęte zostały przez Radę Państwa i takie same wstawiono w ostatni preliminarz 
(Staatsvoranschlag) na rok 1918 do 1919. Równocześnie preliminował Minister 
Wyznań i Oświecenia na utrzymanie kapituły rzymskokatolickiej we Lwowie 5500 
koron, w Przemyślu 9608 koron (licząc w to 800 koron dla sufragana), w Tarnowie 
38 877 koron, w Krakowie tylko 5482 koron dla sufragana, lecz dla kapituły nic – 
czyli razem dla czterech kapituł rzymskokatolickich 59 367 koron, a dla trzech 
greckokatolickich 126 505 koron.

Koszty utrzymania kleru greckokatolickiego obliczano w roku 1802 na 22 965 fl. – 
obecnie zaś podano je w ostatnim preliminarzu na 1 146 585 dla lwowskiej, 1 090 680 
koron dla przemyskiej, a 674 720 dla stanisławowskiej greckokatolickiej diecezji, 
czyli razem obliczono koszta utrzymania kleru greckokatolickiego na 2 911 985 
koron. Do czego jeszcze trzeba dodać 56 007 koron na potrzeby kleru greckokato-
lickiego stanisławowskiej diecezji na Bukowinie, wynoszące 56 007 koron, a więc 
razem 2 967 992 korony. Równocześnie obliczono koszta utrzymania duchowieństwa 
rzymskokatolickiego w diecezji lwowskiej na 328 968 koron, przemyskiej na 395 140 
koron, tarnowskiej na 238 030 koron i krakowskiej na 297 415 koron, a więc razem 
dla czterech diecezji rzymskokatolickich 1 259 553 korony, przeto nawet nie połowę 
tego, co przeznaczone zostało dla kleru greckokatolickiego – choćby się doliczy-
ło małe dodatki, przyznane ubogim klasztorom rzymskokatolickim, wynoszące 
154 400 koron.

Przy tym trzeba dodać, że fundusz religijny galicyjski miał dochodu z Galicji 
822 683 korony, a z krakowskiego funduszu religijnego 27 960 koron, to jest razem 
850 643 korony. W tym zaś było dochodu od Rusinów 13 608 koron. Płacił prze-
to fundusz religijny rzymskokatolicki 837 035 koron, a potrzeby jego obliczono 
na 1 484 360 koron, miał więc 647 325 koron niedoboru. Ponieważ zaś prelimino-
wany na rok 1918–1919 niedobór wynosi 6 015 512 koron, przeto 4 531 152 korony 
niedoboru przypada na Cerkiew. Deficyt w galicyjskim funduszu religijnym nie jest 
jednakże wyjątkowy, bo istnieje we wszystkich krajowych funduszach religijnych 
monarchii austriackiej. Tak np. przynoszą Dolne Rakuzy 1 272 006 koron, a potrze-
bują 2 106 326 koron, Czechy przynoszą 1 595 678 koron, a potrzebują 4 638 305 
koron, Morawa daje 1 098 221, a potrzebuje 2 314 009 koron. (Staatsvorauschlag. 
Entwurf Finazgesetz für das Verwaltungsjahr 1918–1919, Titel 7. Einnahmen des 
Religionsfondes Detail Heft 4, p. 80. 81; Titel 9. Erforderniss des Religionsfondes, 
p. 8–10). Nie tłumaczy to jednak tak wielkiego niedoboru w funduszu religijnym 
galicyjskim, który był jeszcze na początku XVIII wieku najbogatszy ze wszystkich 
funduszów państwa, wiemy jednak, że lwia część niedoboru przypada na „wiecznie 
ubogi” obrządek greckokatolicki – i to jest też pierwsza przyczyna.
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II.

Mówiliśmy, że w Galicji skonfiskował rząd austriacki w czasie pomiędzy pierwszym 
a trzecim rozbiorem 42 wsie i 2 przysiółki pojezuickie, a nadto dóbr prymasowskich, 
biskupich, kapitulnych, kościelnych i klasztornych: 2 miasta municypalne, 3 miasta 
poddane, 443 wsie, 122 folwarki, nie licząc półwsi, sołectw, wójtostw, przysiółków, 
gruntów ornych i ogrodów. Każdy więc widzi, że gdyby ten olbrzymi majątek znaj-
dował się jeszcze w posiadaniu funduszu religijnego galicyjskiego, to by nie było 
żadnego niedoboru. Tymczasem wszystkie te wsie i folwarki sprzedano za marny 
grosz, tak że zostały w posiadaniu funduszu religijnego tylko 74 wsie.

Wedle wykazu galicyjskiego namiestnictwa (Lwów, 30 lipca 1914) są to na-
stępujące majątki: 1) Hubice, 2) Matkowice (Maszkowice), 3) klucz Niepołomice 
cum attinentiis, 4) Kolanów, 5) Łapczyce, 6) Chełm, 7) Moszczenica, 8) Siedlec, 
9) Targowisko, 10) Wyżyce, 11) Stryjów, 12) Zabierzów, 13) Wola Zabierzowska, 
14) Trawniki. Dobra po opactwie tynieckim: 15) Buków, 16) Kostrze, 17) Sam-
borek, 18) Kopianka, 19) Gołkowice, 20) Brzozów, 21) Sidzina, 22) Opatkowice, 
23) Łączany 24) Pozowice. Dobra biskupstwa krakowskiego: 25) Muszyna cum at-
tinentiis, 26) Tylicz, 27) Krynica, 28) Wierchomla Mała, 29) Zubrzyk, 30) Słotwiny, 
31) Dubne, 32) Milik, 33) Wojkowa, 34) Leluchów, 35) Jastrzębik, 36) Żegiestów 
(miejsce kąpielowe), 37) Powroźnik, 38) Jędrzejówka, 39) Złockie, 40) Szczawnik, 
41) Muszynka, 42) Berest, 43) Czarna, 44) Czyrna, 45) Kamienna, 46) Stawisza, 
47) Śmietnica, 48) Bonica, 49) Izby, 50) Brunary Wyżne, 51) Brunary Niżne, 
52) Polany, 53) Wawrzka, 54) Mochnaczka Wyżna, 55) Mochnaczka Niżna. Do-
bra pozostałe z 54 wsi zabranych konwentowi panien klarysek w Starym Sączu: 
56) Stary Sącz cum attinentiis, 57) Biegonice, 58) Łazy, 59) Długołęka ze Świstalą, 
60) Gaboń, 61) Gołkowice, 62) Radcza, 63) Mostki, 64) Popowice, 65) Moszczenice, 
66) Chochorowice, 67) Przysietnica, 68) Mokrawieś, 69) Podegrodzie, 70) Podszyce, 
71) Wiglanowice, 72) Świniarsko, 73) Mała Wieś, 74) Krynica (zakład kąpielowy).

Nadto wymieniono czternaście domów i cztery realności przynoszące pewne 
dochody – pomiędzy tymi dom zabrany kapitule krakowskiej po śmierci sufragana 
Olechowskiego, w którym się obecnie mieszczą areszty policyjne. Wartość realności 
nieprzynoszących żadnej renty ceniona jest na 2 761 410 koron, lecz ścisłego oblicze-
nia namiestnictwo zrobić nie mogło z tej przyczyny, że wszystkie akta buchalterii 
lwowskiej oraz akta klasztorne i zabranych majątków zgorzały w ratuszu przy bom-
bardowaniu Lwowa w roku 1848 (Beilage Nr. 3 zur St. Zł. XI b. 2837/27, ex 1914. 
Zur Nachweisung des Vermőgenstandes des galiz. Religionsfonds mit Beginn des 
Jaures 1914. Von der galiz. Statthalterei, Lemberg am 3 Juli 1914).
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Z powyższego urzędowego wykazu wynika, że z olbrzymiego klucza Muszyna, 
który zabrano już w roku 1782 biskupowi krakowskiemu, a który obejmował 34 wsie 
i wielkie lasy, zostało prawie wszystko, bo 32 wsie. Nie wiemy jednak, ile ten 
pozostały majątek przynosi dochodu funduszowi religijnemu, a ile zjada admini-
stracja tych 32 wsi. Jak zaś kosztowną jest taka administracja, wystarczy pokazać 
na jedynym przykładzie. Wsie i przysiółki pozostałe po benedyktynach w Tyńcu 
(wymienione tu poprzednio od nr. 15 do 24) nie przynosiły funduszowi religijnemu 
prawie żadnego dochodu, bo go zjadali administratorzy. Nawet subwencje dawane 
na restaurację walącego się gmachu klasztornego poszły na reperacje budynków 
zamieszkiwanych przez administratorów. Oddano je wreszcie (1896) w zarząd bi-
skupowi krakowskiemu, obliczając dochód na 7 500 fl. (15 000 koron). Tyle też od-
ciągnięto od dotacji biskupstwa. Pokazało się, że przy własnej administracji to wsie 
te przynoszą prawie dwa razy tyle, ile obliczono. Ta kosztowna administracja była 
też powodem, że Józef II kazał sprzedawać skonfiskowane majątki duchowne, ale 
tym jeszcze pogorszył sprawę, albowiem tak olbrzymia podaż obniżyła cenę, tak 
że sprzedawano majątki za bezcen, przy czym i pokątne zyski odgrywały wielką 
rolę. Co gorsza, dawano wsie i folwarki nie za cenę kupna, lecz za wpłatą procen-
tu tejże sumy, albo puszczono w dzierżawę emfiteutyczną, a dzierżawcy przez 
lata całe nic nie płacili. Ślady tych malwersacji zaginęły wprawdzie we Lwowie 
wskutek wspomnianego w 1848 roku pożaru, ale znajdują się w aktach klasztor-
nych galicyjskich, przechowywanych w tajnym archiwum Ministerstwa Wyznań 
i Oświecenia w Wiedniu, a zwłaszcza w aktach Najwyższej Izby Rachunkowej, 
któreśmy na wstępie wymienili.

Kościół nie odzyska zapewne tej straty, jaką w zaborze austriackim poniósł przez 
to, że z zabranych 443 wsi i 122 folwarków zostało niesprzedanych tylko 74 wsie 
i półwsia, a 491 poszło w cudze ręce, lecz Polska będzie miała stąd nowy dowód, 
jak prawdziwe jest stare przysłowie: „Male parta idą do czarta”. Dotyczy to mia-
nowicie źle nabytych zysków z krzywdą Kościoła, o czym pisałem w mojej pracy 
pt. Ostatnie lata benedyktynów w Tyńcu, że bardzo dużo rodzin tych, którzy tanio 
nabyli dobra poklasztorne, już w trzecim pokoleniu zmarniało.

Przykład idzie zwykle z góry, a urzędnicy galicyjscy mieli z Wiednia zachętę 
do marnotrawienia majątku kościelnego już za czasów Marii Teresy, za której rządów 
w Galicji powstał olbrzymi fundusz pojezuicki, tzw. szkolny, oceniony urzędownie 
na 8 290 400 fl. Z tego funduszu dawano pożyczki innym krajom, np. Czechom poży-
czono 45 000 fl., a szafowano tak rozrzutnie, że za życia Marii Teresy wypożyczono 
185 533 fl. innym krajom dziedzicznym (cfr. Historia polityczna Kościoła w Galicji 
za Marii Teresy, t. 1, s. 242–243). Jeszcze gorzej postępowano z funduszem religij-
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nym, bo zabierano do Wiednia wszystkie remanenty kasowe i nic za to nie dawano. 
Nadto kazano ze Lwowa posyłać pożyczki do centralnej kasy funduszu religijnego 
w Wiedniu i do funduszu religijnego innych krajów austriackich.

Nadmienić tu trzeba dla wyjaśnienia, że znoszenie klasztorów nie poszło tak 
gładko we wszystkich krajach jak w Galicji, bo np. w Tyrolu wywołało taką opozy-
cję, że trzeba było zaprzestać, a tamtejszy fundusz religijny miał już w roku 1784 
przeszło 42 000 fl. deficytu (cfr. Hock-Biedermann, Der oesterr. Staatsrath, s. 424). 
Deficyty innych krajów rosły tak samo i dlatego wspierano je pożyczkami z gali-
cyjskiego funduszu religijnego. Na dowód posiadamy szczegółowy wykaz sum wy-
słanych ze Lwowa do centralnej kasy wiedeńskiej i do innych krajów od roku 1794 
do 1800. Sporządziła go buchalteria lwowska 29 maja 1801 na żądanie gubernatora 
Zachodniej Galicji hr. Trautmannsdorfa, który je dołączył do sprawozdania, wysła-
nego z Krakowa 19 lipca 1800 roku Z. 6339 et 2341. (Arch. MWiO, Acta 33, Fasc. 35, 
Sign. 261, ex Augusto 1802 – Ausweis über die an die Wiener Zentralkasse, seit 
dem Jahre 1794 bis Ende 1800 abgeführten Ueberschussgelder von den Einkünften 
des Ostgalizischen Relig. Fondes an Kaufschillingen von veraüsserlichen Gütern 
und Realitäten und an hereingezahlten Privatgeldern. Von der Buchhalterey Z. 5215 
ex 1880. Lemberg, 29 Mai 1801. Joh. Pernets Raitrath). Przytoczymy ten dokument 
dosłownie, nadmieniając, że pierwsze liczby oznaczają numer dziennika podawczego 
(Journal Nummer), a drugie datę nakazu (Verordnung) i tegoż numer.

R. 1794: nr 2760 d. 25 lipca nr 18421 – do funduszu religijnego Dolnych Rakuz 
20 000 fl. 

R. 1795: nr 1970 d. 23 października nr 27941 – do Triestu 2588 fl.
R. 1796: nr 212 d. 6 listopada 795 nr 29 361 – do Grazu 8000 fl.; nr 252 d. 20 grud-

nia 1795 nr 34101 – do Grazu 10 000 fl.; nr 1116 d. 11 czerwca 1796 nr 16 443 – 
do Lublany 7000 fl.; nr 213 d. 23 stycznia nr 1645 – do centralnej kasy wiedeńskiej 
100 000 fl.; nr 1167 d. 17 czerwca nr 16443 – do centralnej kasy 30 000 fl.; nr 1452 
d. 17 czerwca nr 16443 – do centralnej kasy 100 000 fl.; nr 1631 d. 9 września 
nr 24378 – do Lublany 7000 fl.; nr 1754 d. 22 września nr 25783 – do Celowca 8000 fl.

R. 1797: nr 667 d. 3 marca 1797 nr 5452 – do centralnej kasy 15 000 fl.; nr 1013 
d. 12 maja nr 12121 – do Gorycji 8000 fl.; nr 1017 d. 19 maja nr 12797 do Grazu 
10 000 fl.; nr 1524 d. 4 września nr 23321 – do Linzu 6000 fl.; nr 1783 d. 22 września 
nr 24622 – do Lublany 15 000 fl.

R. 1798: nr 88 d. 10 listopada 1798 nr 29561– do Celowca 10 000 fl.; nr 1392 
d. 10 listopada nr 29561 – do centralnej kasy 64 937 fl.; nr 1669 d. 28 września 
nr 28 507 – do Grazu 15 000 fl.; nr 1795 d. 28 września nr 28 507 – do centralnej 
kasy 116 907 fl.; nr 769 d. 28 września nr 28507 – do centralnej kasy 100 000 fl.; 
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nr 177 d. 28 września nr 28507 – do centralnej kasy 100 000 fl.; nr 1391 d. 28 wrze-
snia nr 28507 – do centralnej kasy 35 063 fl.

R. 1799: nr 638–647 od 1 listopada 798 – do incl. 10 marca 799 (eingegangene 
Kaufschillinge) – do centralnej kasy 110 062 fl. 55 kr.; nr 1030 [d.] 1 listopada 798 
do Grazu 10 000 fl.; nr 1060 [d.] 1 listopada 798 – do centralnej kasy 50 310 fl. 2½ kr.; 
nr 1161 [d.] 1 listopada 798 – do centralnej kasy 136 023 fl. 19 kr.; nr 1759–1795 
d. 15 czerwca do incl. 15 października 1799 – do centralnej kasy 205 201 fl. 45 kr.

Wysłano przeto z Lwowa do centralnej kasy wiedeńskiej 1 164 201 fl. 45 kr., 
do funduszu religijnego innych krajów 136 588 fl. Razem 1 300 789 fl. 45 kr.

Nie pierwszy raz jednak wysłano tak wielkie sumy z Lwowa, bo już sześć lat 
pierwej, to jest w roku 1789 wysłano z funduszu religijnego galicyjskiego, wskutek 
dekretów nadwornych z 20 maja 1789 roku, nr 564, i 9 czerwca 1789 roku, nr 635, 
do Lublany 20 000 fl., a do Pragi 10 730 fl., od czego nie brał fundusz religijny gali-
cyjski nawet procentów. Wiemy to ze sprawozdań gubernatora Wschodniej Galicji 
hrabiego Geisrucka (Arch. MWiO, Acta 102, Fasc. 685, Sign. 207, ex Augusto 
1797, Bericht Ostgaliz. Guber., Lemberg, 3 April 1799). Równocześnie zaś z tym 
sprawozdaniem gubernatora hrabiego Geisrucka (1 kwietnia 1797) wysłano do cen-
tralnej kasy funduszu religijnego w Wiedniu 270 000 fl. remanentów kasowych 
(„Uebenschussgelder”).

Jak zaś bogaty był wówczas galicyjski fundusz religijny, wnosić można stąd, 
że mimo tak kolosalnych ubytków jeszcze miał (1797) oszczędności w kasie 94 170 fl. 
Po dwóch latach, to jest ostatniego grudnia 1799 posiadał fundusz ten oszczędno-
ści 106 223 fl. 44 ⅞ kr. (Arch. MWiO, Acta 102, Fasc. 655, Sign. 207, August 1799. 
Bericht Ostgaliz. Gubern.. Lemberg, 5 April 1799. Geisruck. – Staatsbuchhaltung 
in Stiftssachen, Wien, 31 Dezember 1799). Wszelako łatwo było można przewidzieć, 
że przy takim gospodarstwie i ograbianiu funduszu religijnego galicyjskiego musi 
tenże się wyczerpać. Dlatego w preliminarzu na rok 1800 oświadczyło gubernium 
galicyjskie, że jeżeli fundusz religijny nie będzie pobierał nawet procentów od tych 
sum, które wysyła do centralnej kasy wiedeńskiej, wtedy przyjdzie do tego, że fun-
dusz żelazny będzie naruszony (Arch. MWiO, Acta 102, Gener. G., Sign. 1228 ad 
Nr 271, ex Aprili 1802. Vortrag ver. Bőm. Oester. Kanzley, Wien, 10 April 1800. 
Erggelet). Obawy te spełniły się jeszcze tego roku, bo posłano do Wiednia 334 400 fl., 
które wzięto z żelaznego kapitału („Staurnivermögen”), wywołane ówczesnymi 
stosunkami (Arch. MWiO, Acta 102, Gener. A., Sign. 20 ex Febr. 800 G. S. Bericht 
Galiz. Laudesstelle, Lemberg, 7 Februar 1800. Z 2391). Dodawszy te cztery ostatnie 
sumy do poprzednich, które zabrane zostały z funduszu religijnego galicyjskiego 
do centralnej kasy w Wiedniu i w innych austriackich krajach, będziemy mieli 
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2 121 452 fl., których zwrotu – wraz z procentami – mamy prawo się dopominać, 
albowiem „res clamat ad dominum”.

Ze sprawozdania tego ostatniego (1800) dowiadujemy się, że fundusz żelazny ga-
licyjskiego funduszu religijnego wynosił 8 580 901 fl., przy czym wartość majątków 
jeszcze niesprzedanych podano na 2 224 644 fl. Do tego doliczono osobny fundusz 
Zachodniej Galicji, tzw. krakowski, to jest 144 596 fl. kapitału i 20 212 fl. wartość 
nieruchomości. Razem więc (rok 1800) wynosił żelazny kapitał galicyjskiego fun-
duszu religijnego 10 970 253 fl. Nazywano go „West Galizischer Stiftungsfond”.

III.

Wspomniany poprzednio fundusz krakowski powstał po trzecim rozbiorze na rozkaz 
cesarza Franciszka z dnia 12 listopada 1800 roku, a rósł w czasie trzynastoletnich 
rządów austriackich (1796–1809), które zapisały się w tzw. Zachodniej Galicji, 
a zwłaszcza w Krakowie, grabieżami tym gorliwszymi, że ówczesne wojny napole-
ońskie pochłaniały wszystko, co się zabrać dało. Przez pierwsze cztery lata (1796–
1800) zabrano sumę poprzednio wymienioną kapitałów 144 596 fl. i nieruchomości 
na 20 253 fl. Po pokoju lunewilskim (1801), w którym cesarz rzymskiego państwa 
Franciszek II zdegradowany został na cesarza Austrii Franciszka I, wymyślono 
nowe sposoby zasilania pustego skarbu sacratissimum aerarium. Do tych należała 
nowa regulacja diecezji i kapituł katedralnych w Galicji Wschodniej i Zachodniej, 
przepisana najwyższym dekretem z 26 sierpnia 1802.

Kapitułę katedralną krakowską zawiadomiło gubernium (pismem z 25 września 
1802 roku ad nr 17986), że z dóbr biskupstwa krakowskiego zabrany (inkamerowany) 
zostaje klucz Lipowiec na rzecz funduszu religijnego. Chodziło wtedy o obsadzenie 
wakującego (od 31 marca 1800 roku) biskupstwa krakowskiego, co przepisał dekret 
nadworny z 13 czerwca 1802, Nr 1350. Urósł z tej okazji olbrzymi konwolut akt. 
Lustrations Operat über den Vermögensstand des Krakauer Dom Kapitels (Arch. 
MWiO, Acta 33, Fasc 135, Sign. 261, ex Augusto 1802. Prot. Nr 2240–980, przesłany 
do Wiednia przez gubernatora Zachodniej Galicji hr. Trautmansdorfa z Krakowa 
17 lipca 1800).

Klucz Lipowiec należał do tych dóbr, które Sejm Czteroletni, respective Komisja 
Skarbu Koronnego oddała w posiadanie biskupstwu krakowskiemu (1790). Dochód 
roczny z tego klucza obliczono na 6955 fl. 44 kr. Były więc warte 139 100 fl. Oprócz 
tego zostawił sejm biskupstwu krakowskiemu klucze: Wawrzyńczyce (2480 fl. 18 kr. 
dochodu), Jaxice (2531 fl.), Luborzyce (2637 fl.), Siedlce (3561 fl. 56 kr.), nadto wsie: 
Chełm, Koszuty i Jemielno (3375 fl.), oraz dochód z propinacji i czynszów z miaste-
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czek Siewierz i Czeladź w Księstwie Siewierskim (2083 fl. 45 kr.). Ponieważ jednak 
uchwałą sejmową należała się biskupowi krakowskiemu dotacja 100 000 złp, przeto 
Komisja Skarbu Koronnego dodała jeszcze folwark, należący do dóbr stołowych, 
Koziegłowy, obliczony na 3462 złp 20 gr (865 fl. 40 kr.), tak że biskup miał dochodu 
25 211 fl. 31 kr.

Sejm grodzieński (1793) uchwalił, że biskupstwu krakowskiemu oddane jesz-
cze zostanie Księstwo Siewierskie jako własny nabytek biskupstwa, z wszelakimi 
prerogatywami, a nadto pałac na Prądniku z przynależnym obszarem. Ta obietnica 
spełzła jednak na niczym, dlatego że na mocy konwencji petersburskiej, zawartej 
pomiędzy mocarstwami rozbiorowymi (26 stycznia 1789), zabrali Prusacy dobra 
położone w zaborze zyskanym przez trzeci rozbiór Polski, to jest: Chełm, Koszuty, 
Jemielno, folwark Koziegłowy oraz dochody z Siewierza i Czeladzi. Dochód roczny, 
wynoszący 7043 fl. 35 kr., stracił przeto biskup Turski i miał do śmierci (31 marca 
1800) tylko 18 167 fl. 56 kr. Posiadał jednak wspomniany wyżej klucz Lipowiec, 
którym po jego śmierci administrowała kapituła katedralna, tak samo jak inne klu-
cze i dobra biskupstwu krakowskiemu pozostawione.

Administracja dóbr państwowych w Galicji (Domainen Administration) zabrała 
wprawdzie Lipowiec zaraz po trzecim rozbiorze (1796), lecz biskup Turski protesto-
wał energicznie przeciwko tej grabieży, tak że (dekretem nadwornym z 7 grudnia 
1797) kazano mu oddać Lipowiec i zwrócić pobrane dochody. Poprzednio jednak 
proponowano biskupowi Turskiemu w zamian za Lipowiec inne dobra kameral-
ne, mianowicie: Karwin, Opatkowiczki, Witków i Opatkowice, lecz do ugody nie 
przyszło, bo biskup byłby na tej zamianie bardzo źle wyszedł, tym bardziej że ad-
ministracja domen chciała sobie zatrzymać lasy do klucza lipowieckiego należące.

Lasy te zajmowały około 4645 morgów, a brano z nich rocznie drzewa twardego 
1208 sążni, a miękkiego 2389 sążni, to jest razem 3597 sążni, a ponieważ na użytek 
domowy urzędników potrzeba było tylko 225 sążni drzewa twardego i 950 sążni 
miękkiego, przeto zostawały jeszcze 2422 sążnie drzewa dla skarbu. Ponieważ zaś 
lasy te są jedyne większe w całej okolicy Krakowa, przeto dla urzędów (K.K. Stellen) 
były bardzo potrzebne. Wynikała stąd potrzeba zabrania całego klucza, dlatego 
że spławianie drzewa Wisłą i utrzymanie porządku w lasach byłoby niemożliwe. 
Tak argumentowała administracja domen.

Komisja organizacyjna uznawała słuszność tej argumentacji i dodawała nadto 
od siebie, że sprowadzanie drzewa z większych borów Olkusza przez piaszczystą 
okolicę natrafia na wielkie trudności i koszta. Po wtóre, zwracała na to uwagę, że bi-
skup, posiadając Lipowiec, mógłby przeszkadzać administracji domen w spławia-
niu Wisłą drzewa z dóbr Rabsztyna i Olkusza, jako też węgla z bogatych kopalni 
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w Jaworznie, co byłoby dla urzędów w Krakowie wielką szkodą i stratą. Zwracano 
jeszcze i na to uwagę, że we wsi Jeleń był na Przemszy jaz, który utrudniał spła-
wianie drzewa, a przy niskiej wodzie całkiem tamował. Domagano się wprawdzie 
od biskupa Turskiego, żeby go kazał znieść, lecz biskup nie chciał się na to zgodzić, 
dlatego że przez to poniosłyby szkodę młyny urządzone nad Przemszą, przynoszące 
rocznie około 500 fl. Po śmierci Turskiego postanowiło gubernium ułożyć sprawę 
zamiany dóbr z kapitułą krakowską „jako właścicielką i zastępczynią majątku bi-
skupstwa”. W tym celu naznaczona została osobna komisja na dzień 14 czerwca 1800, 
lecz delegowani kanonicy oświadczyli, że sede vacante nie mają prawa zawierania 
umów i zamian umów i zamian. Zwracali przy tym uwagę na wielkie korzyści, jakie 
biskupowi krakowskiemu przynosił Lipowiec, gdzie miał letnią rezydencję w zamku, 
a drzewo z lasów, spławiane Wisłą, dostarczało opału browarom itd. Ostatecznie 
proponowali kanonicy, że jeśliby cesarz uznał zebranie Lipowca za konieczne, żeby 
za to zwrócono biskupstwu zabrany klucz Iłżę lub domenę Jangród.

Administracja domen nie chciała jednak słuchać o oddaniu kameralnego klucza 
Iłży, dlatego że przyłączony został do klucza Mirów, a miał około 60 000 morgów 
lasu i tam projektowano założenie hut żelaznych. Natomiast proponowała admi-
nistracja na zamianę dobra inne, to jest: Wawrzeńczyce i Modrzany, Księżnice, 
Sierosławice, a wreszcie i dobra Piórków, które należały do biskupstwa kujaw-
skiego. W ostatecznym razie chciała administracja jeszcze dodać wsie kościelne: 
Luborzyce, Opatkowice, Wolbrom i Prusy. Dochody z tych wsi miały wynosić na-
znaczony stały dochód biskupa krakowskiego 25 000 fl. Wszelako dochód z tych 
dóbr, proponowanych na zamianę za klucz Lipowiec, nie przynosił tyle, co było 
potrzeba, albowiem wedle lustracji w roku 1789 przynosił: 1) klucz Jangród 3240 fl. 
42 kr. rocznie; 2) klucz Piórków, wedle fasji zaprzysiężonej biskupa kujawskiego, 
9135 fl. 34 kr. Do tego obliczano dochód z dóbr zostawionych biskupstwu, to jest: 
3) Wawrzeńczyce 2480 fl. 18 kr.; 4) Jaxice 2531 fl. 57 kr.; 5) Luborzyce 2637 fl. 9 kr.; 
6) Siedlec 3561 fl. 56 kr., przeto było dochodów razem 23 828 fl. 30 kr. Brakło więc 
jeszcze 1111 fl. 29 kr. do całej pensji i na uzupełnienie proponowano dochody z wój-
tostwa Modrzany, a ostatecznie dodatek z funduszów zabranych duchowieństwu 
„zagranicznemu”, to jest będącemu w Polsce.

Ostateczny rezultat tych długich narad i olbrzymiego referatu wyżej wspomnia-
nego (Lustrationsoperat), z którego sprawę zdała Kancelaria Nadworna (13 sierpnia 
1801) był ten, że cesarz Franciszek I zadekretował (21 sierpnia tego roku) zabranie 
biskupstwu krakowskiemu klucza Lipowiec, z pozostawieniem innych włości, które 
mu jeszcze były pozostawione od roku 1798. O dodaniu Jangrodu i Piórkowa nie 
było wcale mowy, dlatego że dochody biskupstwa zredukowane zostały z 25 000 fl. 
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na 18 167 fl. 56 kr. Redukcję uzasadniała Nadworna Kancelaria tym, że Prusacy 
zabrali biskupstwu krakowskiemu dobra: Chełm, Koszuty, Jemielno, Koziegłowy, 
Siewierz i Czeladź, które przynosiły rocznie 7043 fl. 35 kr., a przeto zostało tylko 
18 167 fl. 56 kr.

Dekret gabinetowy z dnia 13 sierpnia 1802 roku przepisywał równocześnie re-
dukcję kapituły krakowskiej z 36 na 8 kanonii i zabranie dóbr kapitulnych w miarę 
wymierania żyjących kanoników.

Wiemy, że kapitule krakowskiej skonfiskował Józef II (1782) dwadzieścia i dwie 
wsie i dziesięć folwarków, których czysty dochód liczono na 12 285 florenów. Zaraz 
po trzecim rozbiorze (1795) zabrali Prusacy dobra kapitulne Pabianice, które przy-
nosiły 36 000 fl., jak obliczyło gubernium Zachodniej Galicji. Niektórzy kanoni-
cy, którym zabrane zostały wsie prestymonialne, utracili całe utrzymanie, przeto 
zniewoleni byli prosić cesarza o wsparcie. Rezultat był ten, że Franciszek I zakazał 
(najwyższym rozporządzeniem z 20 listopada 1797 roku) obsadzać kanonie, które 
zawakują w krakowskiej kapitule. Redukcja więc de facto już się zaczęła przed 
pięciu laty, bo przez ten czas nie obsadzono 8 kanonii i liczba ich zeszła z 36 na 28. 
W tej liczbie było 7 prałatów i 21 kanoników. Komisja organizacyjna proponowała 
teraz zredukowanie kapituły na 16 członków, to jest: 4 dygnitarzy i 12 kanoników. 
Dygnitarze mieli pobierać po 3000 fl., połowa starszych kanoników po 2500 fl., 
a reszta po 2000 fl. Dekret gabinetowy poszedł jednak dalej, bo naznaczył trzem 
dygnitarzom po 1500 fl., a dla pięciu kanoników po 1200 fl. rocznej pensji.

W miarę więc, jak zaczęły wakować kanonie, zabierał rząd wsie, które do zmarłych 
kanoników należały, i tak w roku 1802 skonfiskowano cztery wsie: Mistrzejowice, 
Głęboka, Dojazdów i Brzezie. Następnie zabrane zostały w chronologicznym porząd-
ku: Górka, Zielonki, Dziekanowice, Więckowice. Regens tej ostatniej wsi, kanonik 
Andrzej Gawroński, został po pięcioletnim wakansie stolicy (w roku 1805) biskupem 
krakowskim, przeto rząd brał przez ten czas interkalarne dochody z dóbr biskupich, 
a teraz jeszcze zabrał wieś jego prestymonialną. W tymże roku skonfiskowano zosta-
ły: Batowice, Węgrzce i Bolechowice, które były gracjalną wsią biskupią, trzymaną 
przez sufragana Józefa Olechowskiego, i zabrane zostały po jego śmierci (1806), 
a w dwa lata później jeszcze dwie wsie: Tonie i Wyciąże, których regens, kanonik 
Gorzeński, postąpił (1808) na biskupstwo poznańskie. Razem więc zabrano kapitule 
w tym czasie trzynaście wsi. Nie wiemy, ile te włości były warte, bo znaleźliśmy za-
piskę w aktach kapituły tylko o jednej, to jest o Mistrzejowicach, że sprzedana została 
na publicznej licytacji 28 czerwca 1808 roku za 65 930 fl. Nikodemowi Rudowskiemu, 
a sprzedaż zatwierdzona została przez cesarza Franciszka I. Przyjąwszy więc wartość 
pozostałych 12 wsi po 50 000 fl., można cenić zysk ze sprzedaży na 600 000 florenów.
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Równocześnie zabierał rząd kamienice po śmierci każdego kanonika – i tak zabrał 
ich dziesięć czy dwanaście. Po sufraganie Olechowskim zabrano wspomnianą już ka-
mienicę narożną, tzw. Pod Telegrafem. Jest to jedyna kamienica, od której fundusz re-
ligijny pobiera rocznego czynszu 2529 kor. Wartości innych kamienic nie podano ni-
gdzie, ale musiały ulec w zaniedbaniu wielkiej ruinie, skoro dwie z nich (pod nr. 124 
i 125), które miała wojskowość austriacka, chciał rząd Księstwa Warszawskiego 
oddać kapitule (20 czrwca 1813), lecz nie chciała ich przyjąć jako onerosum.

Równocześnie zabrano kapitule różne nadania królewskie i przywileje, o które 
dopominała się już w 1782 roku, lecz została z niczym odprawiona (Ach. MWiO, 
Acta cit., Sign. 549, ex Januar. 1783. Fiscalische Aeusserung, Lemberg, 3 Maij 
1782). Również przedłożyła kapituła komisji organizacyjnej memoriał, w którym 
wyszczególniła wszystkie dziesięciny, jakie kanonicy pobierali z 25 wsi, które zo-
stały zabrane kapitule, i z 239 innych wsi, które wprawdzie do kapituły nie należały, 
ale opłacały kanonikom dziesięciny i czynsze – i to na św. Marcina każdego roku. 
Nie podano jednak w memoriale liczbami tych należytości, tylko powoływano się 
na Liber beneficiorum Długosza i Liber retaxationum (Piotra Tomickiego), niepo-
dobna więc dokładnie oznaczyć, ile rząd zabrał.

Natomiast podała kapituła krakowska dokładną konsygnację kapitałów, które 
były umieszczone na 152 wsiach położonych we Wschodniej Galicji, a które rząd 
austriacki zabrał zaraz po pierwszym rozbiorze. Kapitały te wynosiły 528 216 złp 
(13 254 fl.). Do tego trzeba dodać jeszcze 1493 złp (373 fl.) czynszów i kanonów, 
pobieranych przez kapitułę z trzydziestu innych wsi, w konsygnacji także wymie-
nionych, a przeznaczonych na fabrykę kościoła katedralnego. Konsygnację tę, spi-
saną przez wiceprokuratora kapituły ks. Jacka Janowskiego, wręczył (13 maja 1802) 
kanonik Andrzej Gawroński komisarzowi i adwokatowi fiskusa Wolfowi (Arch. 
Kapituły Krakowskiej bez sygnatury).

Austriacki fiskus nie mógł się widocznie doczekać tej chwili, kiedy zawakują 
wszystkie wsie kapituły krakowskiej, przeznaczone na zabranie, bo chodziło mu 
bardzo o lasy, które były w czterech wsiach: Dzierzków, Dzierotnia, Pojałowice 
i Gorzków. Cyrkuły Zachodniej Galicji otrzymały przeto nakaz, żeby objęły nad-
zór nad tymi lasami, rząd wychodził bowiem z tej zasady, że państwu przysługuje 
dominium directum nad wszelką własnością kościelną, a więc musi troszczyć się 
o lasy. Lecz tej opieki właśnie lękała się kapituła i dlatego ustanowiła ośmiu leśni-
czych, żeby lasów pilnowali i strzegli od kradzieży. Nie podobało się to rządowi, 
wszelako usunąć leśniczych kapitulnych nie wypadało, przeto stanęło na tym, żeby 
byli w cyrkułach zaprzysiężeni (Arch. MWiO, Acta 133, Sign. 276, ex Decembri 
1806 Bericht Galiz. Guber., Lemberg, 3 October 1806, Graf Wurmser).



Grabieże kościelne w Galicji  289  

Powiedzieliśmy poprzednio, że fundusz religijny Zachodniej Galicji liczono (rok 
1800) na 144 000 fl. kapitału, a 20 000 fl. w nieruchomościach. Tymczasem wedle 
obliczeń buchalterii lwowskiej wynosiły kapitały kościelne, pochodzące z trzech 
powiatów, które do Zachodniej Galicji należały, to jest: bocheńskiego, myślenic-
kiego i sądeckiego, 1 329 429 fl., licząc w to kapitały szpitalne 357 332 florenów. 
Dóbr było w tych powiatach 27, a czysty dochód z nich liczono na 70 000 florenów.

Dobra zabrane biskupowi krakowskiemu, Radłów i Muszyna, przynosiły przeszło 
35 000 fl., nadto 5 proc. od kapitałów przynosił 81 835 fl., przeto miał fundusz reli-
gijny Zachodniej Galicji 186 835 fl. rocznego dochodu. Ponieważ zaś przez następ-
ne lata zabrano jeszcze klucz Lipowiec, którego dochód podano na 6 955 fl. 44 kr., 
przeto dochód roczny urósł do 193 790 fl. 44 kr. Nie wiemy wprawdzie, ile przynosił 
dochód z trzynastu wsi zabranych w tymże czasie kapitule krakowskiej, lecz przy-
jąwszy przeciętny roczny dochód 2 000 fl., było tego 26 000 fl. Nie wiemy również, 
ile zyskał fundusz religijny z dziesięcin zabranych kapitule, lecz licząc 5 proc. od za-
branych czynszów 373 fl. i 13 254 fl., czyli razem 13 627 fl., było 680 fl. dochodu. 
Miał więc fundusz religijny co najmniej 197 070 fl. dochodu, to jest 32 262 fl. wię-
cej, niż podano całą jego wartość. Przypomnieć tu jednak trzeba, że wszystkie wsie 
kapitulne zostały sprzedane tak samo jak klucz biskupi Radłów, który do sprzedaży 
w roku 1802 ceniono na 1 110 818 fl. 40 kr. – lecz pieniądze zyskane ze sprzedaży 
dóbr kościelnych, tzw. Kaufschillinge, odsyłano zawsze do centralnej kasy funduszu 
religijnego w Wiedniu. Dla funduszu religijnego galicyjskiego nie przynosiły więc 
żadnego zysku, lecz prawnie za własność jego powinny być uważane.

Wszystkie te przytoczone tu obliczenia komisji organizacyjnej (1802) spowodo-
wane były tą okolicznością, że zamierzano znieść biskupstwo w Tarnowie, a założyć 
w to miejsce biskupstwo w Kielcach lub rozszerzyć diecezję krakowską. Stanęło 
na tym, żeby założyć biskupstwo w Kielcach, przy czym decydował wzgląd na to, 
że koszta utrzymania nowego biskupstwa w Kielcach obliczono na 18 475 fl., pod-
czas gdy w Tarnowie kosztowało 26 330 florenów. Fundusz religijny oszczędzał więc 
na tej transakcji 7825 fl., a w razie gdyby trzeba było dać 4000 fl. na utrzymanie 
kościoła parafialnego w Tarnowie, zostawało jeszcze 3825 fl. oszczędności skarbo-
wi (sacratissimum aerarium). Tak wyrachowało gubernium lwowskie w roku 1801 
(Arch. MWiO, Acta 33, Fasc. 85. Bericht Ost. Galiz. Guber., Lemberg, 12 Junii 1801, 
Nr 2172. Joseph Graf Trautmannsdorf). Skutkiem tego mianowany został (1805) 
biskupem kieleckim ks. Wojciech Górski. Po jego śmierci (1818) została katedra 
kielecka (z siedmioma dekanatami) przyłączona do diecezji krakowskiej.

Przypomnieć tu trzeba, że fundusz religijny krakowski, czyli Zachodniej Galicji, 
który w roku 1802 tak nisko ceniono na 144 596 fl. kapitałów, a 20 212 fl. wartość 
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nieruchomości, figuruje w ostatnim preliminarzu państwa austriackiego (1918–1919) 
z dochodem 27 960 kor., przeto fundusz ten, licząc 4 proc., wynosi około 500 000 
koron.

Zachodnia Galicja zniknęła z karty Europy w roku 1809, lecz pozostała tzw. 
Wschodnia, przy czym fundusz religijny Galicji Wschodniej pozostał nienaruszony, 
bo wojska księcia Józefa zajęły wprawdzie Lwów (14 października 1809), lecz kasy 
rządu austriackiego nie naruszyły. Natomiast fundusz religijny Zachodniej Galicji 
stał się odtąd przedmiotem długoletnich układów. Już bowiem w traktacie wie-
deńskim w 1809 roku zobowiązała się Austria do oddania tego funduszu Księstwu 
Warszawskiemu. Obrachunki miała przeprowadzić osobna komisja w Warszawie 
i dlatego przewieziono ze Lwowa do Warszawy akta fiskalne (1515 fascykułów 
z lat 1773–1710) i akta gubernialne, odnoszące się do funduszów i majątków duchow-
nych. Akta te mieszczą się dotąd w trzech izbach Archiwum Krajowego w Warsza-
wie (cfr. A. Powstański, Archiwum Krajowe Królestwa Polskiego, „Rocznik Tow. 
Nauk Krak.” 10 (1825), s. 515–596). Olbrzymi ten materiał sprowadzono jednak 
do Warszawy dopiero w roku 1811 i 1812, to jest w trzy lata po pokoju wiedeńskim, 
a tymczasem już na tajnej konwencji Austrii z Prusami w Cieplicach (9 września 
1813) uchwalony został podział Księstwa Warszawskiego między te oba mocarstwa. 
Nic więc dziwnego, że Austrii niespieszno było z wydaniem funduszu religijnego 
Zachodniej Galicji.

Tymczasem zaszła jeszcze inna okoliczność, która fatalnie oddziałała na stan 
posiadania tegoż funduszu, bo w 1811 roku nastąpiło bankructwo państwa austriac-
kiego. Tzw. Finanzpatent Franciszka I, wydany 20 lutego 1811 roku, redukował 
wartość obligacji państwowych o 75 proc., przeto fundusz religijny galicyjski stracił 
trzy czwarte majątku. Już bowiem wskutek dekretów Nadwornej Izby Skarbowej 
(Hofkammer) z dnia 20 lutego i 5 sierpnia 1783 umieszczono 1 519 479 kapita-
łów kościelnych galicyjskich w obligacjach państwowych, które przynosiły tylko 
3,5 proc., podczas gdy od tych samych kapitałów pobierano w Galicji po 5 proc., 
a nawet 7 proc. proc. od prywatnych dłużników. Jeszcze dziwniejsze jest to, że w ob-
ligacjach pożyczki wojennej, które przynosiły 5 proc., umieszczono tylko 3930 fl. 
funduszu religijnego galicyjskiego.

Pierwszy raz pojawił się deficyt w funduszu religijnym galicyjskim w 1818 roku, 
bo wedle sprawozdania gubernatora galicyjskiego hr. Hauera (5 sierpnia bierzące-
go roku) miał 310 737 fl. niedoboru. Po ośmiu latach było już deficytu 143 860 fl. 
m.c. Następnego roku obliczył hofrat ks. Jüstel (w przedłożeniu z 24 maja 1827) 
deficyt na 167 465 fl., a po siedmiu latach donosiło gubernium galicyjskie, że na 
rok 1834 wynosi niedobór 235 000 florenów (Arch. MWiO, Acta 102, Fasc. 650, 
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Sign. VI. Bericht Galiz. Guber., Lemberg, 29 November 1833. Eh. Ferdinand). Nie 
ulega wątpliwości, że wojny napoleońskie pochłonęły olbrzymią część zasobów 
funduszu religijnego galicyjskiego, lecz słuszność wymagała, żeby straty te były 
pokryte w kontrybucji wojennej, którą Austria wzięła w 1815 roku od Francji w su-
mie 125 000 000 franków (Martens, Recuell, l. c., t. IV, P. I. Nr 279), lecz zakupione 
zostały majątki Habsburgów.

Wobec tego nie można się dziwić, że nastąpił już po trzech latach niedobór, nic 
też dziwnego, że Austrii niespieszno było z wydawaniem tego, co się należało wy-
płacić Księstwu Warszawskiemu, to jest funduszu religijnego Zachodniej Galicji. 
Ratowała się przy tym papierowymi obligacjami w braku gotówki. Dlatego sumę 
umówioną w dodatkowym traktacie wiedeńskim (3 maja 1815) dała na pokrycie 
długów państwa polskiego w obligacjach (Hofkammer Obligationen) (Martens, 
Recuell, t. 3, nr 82). Lecz w artykule XVI tegoż traktatu zobowiązała się jeszcze 
oddać fundusze kościelne. Do obrachunku wyznaczona została osobna komisja or-
ganizacyjna w Krakowie (1818). Minęło jednak sześć lat i w konwencji wiedeńskiej 
z 29 czerwca 1821 roku, zawartej z rządem Królestwa Polskiego, ponownie to samo 
obiecała Austria w artykule VII i VIII (Martens, l. c., t. 4. P.I. Nr 124). Wydanie 
funduszów kościelnych miało nastąpić przez osobnych komisarzy, lecz w artykule 
IV zastrzegła sobie Austria, że nie może wydać 43 055 fl. 21 kr. m.c. jako stanowią-
cych fundusz żelazny Zachodniej Galicji (Allgem. Westgalizischer Stiftungsfond). 
Rzeczywiście też w ostatecznej ugodzie, tzw. konwencji definitywnej, zawartej 
29 kwietnia 1828 roku z rządem Królestwa, odzyskała swoje obligacje (Hofkammer 
Obligation), lecz wreszcie zapłaciła to, do czego się już w roku 1809 zobowiązała, 
to jest 3 195 608 fl. 34,25 kr. w różnych obligacjach i 750 694 fl. 24 kr. w monecie 
konwencyjnej. Od tej sumy odciągnięto jednak wspomniane wyżej 43 055 fl., tak 
że pozostało do wypłaty Królestwu tylko 707 638 fl. m.c. Tej należytości nie zapłaciła 
jednak Austria ryczałtem, tylko w sześciu półrocznych ratach po 117 939 fl. 47 kr., 
które wypłacić miała srebrem kasa gubernialna we Lwowie. Ostatnią ratę wypła-
cić miała 1 maja 1831 roku. Pierwsza rata, która miała być zapłacona 1 listopada 
1828 roku, była jednak większa niż następne, a to dlatego że dopłacone być miały 
jeszcze 4 997 fl. 17,75 kr. jako jednorazowy procent (4 proc.) od zabranych kapitałów, 
wynoszących 112 021 fl. 24 kr. (Martens, Recuell, t. 4. P. I. Nr 132).

Znaczną część tego funduszu zachodniogalicyjskiego, bo 574 581 fl. (383 054 
rubli) zwróciła Rosja Austrii w układzie z 1874 roku., w którym nastąpił ostateczny 
podział majątków duchownych diecezji krakowskiej. Te podziały przypominają ową 
małpę w bajce, która dzieliła ser między szczury – tak długo i tak sprawiedliwie, 
aż go cały zjadła. Tak zjedzony został cały majątek biskupa krakowskiego, który 
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przed rozbiorami posiadał 302 wsie, 12 miast, 6 pałaców i 5 zamków, z czego mu 
nie zostało nic. Podobny los spotkał kapitułę krakowską, której z olbrzymich włości 
zostało 6 folwarków.

IV.

Dzieje tego układu międzynarodowej komisji w Warszawie z 1874 roku są bardzo 
ciekawe, bo wychodzą poza zakres niniejszego przedmiotu i dlatego opowiemy je 
osobno. Wlokły się od konwencji w Cieplicach (1835) i zajęcia ponownego Krakowa 
(1848) przez Austrię aż do sekwestru wszystkich majątków duchowieństwa krakow-
skiego w Królestwie Kongresowym (1865) przez Rosję i toczyły się jeszcze przez 
następne dziewięć lat. Ale już w 1873 roku musiały wszystkie instytucje duchowne 
krakowskie, świeckie i zakonne, których było 65, złożyć piśmienną deklarację, że się 
godzą na przyjęcie zapłaty za swoje majątki, jaką Komisja Likwidacyjna warszaw-
ska przeznaczyła. Nie można więc tego układu nazwać sprzedażą, skoro kupujący 
dawał, co chciał, a co gorsza: brał i nic nie dawał.

Powinna była Rosja przy tym układzie dać jakieś wynagrodzenie za dobra bisku-
pie, których ostatnie, to jest: Wawrzeńczyce, Siedlec, Luborzyce, Karwin, Książnice 
i Jangród, zostały zabrane biskupowi Woroniczowi w „dzierżawę” rządową (1826), 
skoro teraz stolica biskupia krakowska należała od dwudziestu lat do Austrii, a mimo 
to nie dała nic. Tym dziwniejsze, że Austria wcale się o to nie upominała, chociaż 
w ostatnim czasie sprzedała resztki posiadłości krakowskiego biskupa w Galicji, 
to jest Jaworzno z kopalniami węgla kamiennego (1869), dwór w Prądniku z przyna-
leżnym obszarem i zabrała Siedlec, dotąd będący w zarządzie funduszu religijnego. 
Działo się więc bezprawie.

Protokół końcowy komisji międzynarodowej, spisany w Warszawie 21 czerw-
ca 1874 roku, składał się z piętnastu artykułów i trzech dodatkowych wykazów. 
Za podstawę przyjęto „konwencję definitywną” z 20 kwietnia 1828 roku, o której 
poprzednio była mowa, i na mocy tego przyznawał artykuł II Rosji: 1) jako część 
jej należną (od początku roku 1848 do czerwca 1874) dla diecezji kieleckiej 930 897 
rubli; 2) zwrot sum lubelskich 235 018 rubli zawarowanych już (art. XIV) we wspo-
mnianej konwencji (1828).

Zauważyć tu trzeba, że sumy te nie były własnością kościelną, lecz stanowiły ją 
depozyty szlachty składane w trybunale lubelskim. Austria zabrała nieprawnie te 
depozyty i płaciła je teraz ze skarbony kościelnej. Rosja zyskiwała przeto 1 165 915 
rubli kosztem majątku kościelnego diecezji krakowskiej. Natomiast Austria sprze-
dawała Rosji (art. III) wszystkie dobra duchowne diecezji krakowskiej, położone 
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w Królestwie Polskim, za sumę 1 149 529 rubli i pozwalała zahipotekować prawa 
własności na tychże dobrach. Równocześnie traciła diecezja krakowska wszelakie 
do nich pretensje, a zatrzymywała tylko prawo do dzierżaw, które były legalnie 
zawarte z prywatnymi osobami przed sekwestrem (1865). Wypłaty tych należyto-
ści zobowiązał się rząd rosyjski dopilnować wedle kontraktów, które mu zostały 
doręczone (dodatek B). Natomiast zrzekał się rząd austriacki wszelkich pretensji 
do dochodów, jakie Rosja brała z tych dzierżaw, od chwili sekwestru. Dochody te 
wynosiły 150 000 do 180 000 rubli, a zrzec się ich musiało duchowieństwo krakow-
skiej diecezji już w 1873 roku piśmiennymi deklaracjami. Rosja zyskiwała więc tę 
sumę bezprawnie, chociaż pozory prawne były zachowane. Dodawszy zaś do wyżej 
wymienionej sumy 1 165 915 rubli, zabierała 1 345 915 rubli diecezji krakowskiej. 
Za to zrzekała się wspaniałomyślnie (art. X) wszelkich praw do majątków położonych 
w Galicji i do swojej części kapitałów diecezjalnych złożonych w Banku Polskim, 
w kasach rządowych, jako też listów likwidacyjnych za dobra zabrane. Wszelako 
zastrzegała sobie Rosja wyłączne prawo do jedenastu wsi i kapitałów zabranych 
na dotację seminarium duchownego w Kielcach, które tam zostało zniesione.

Artykuł VII przyznawał Austrii oprócz wyżej wspomnianej sumy 1 149 529 rubli 
jeszcze 383 054 rubli w kapitale i procentach (od 1 stycznia 1829 do 30 czerwca 
1874 roku) jako część funduszu religijnego (Westgalizischen Stiftungsfond), który 
Austria reklamowała już w konwencji z roku 1828 (art. VII). Wedle tego obliczenia 
zabierała sobie Rosja: 930 897 rubli + 235 118 rubli, to jest 1 165 915 rubli, a da-
wała Austrii 1 149 529 rubli + 383 054 rubli, czyli razem 1 532 583 rubli, przeto 
wypłaciła Austrii tylko nadwyżkę 366 668 rubli. Jednakże (art. IX) zobowiązała się 
Rosja jeszcze wypłacić Austrii 427 464 rubli 85 kopiejek jako wartość dochodów 
z dóbr kościelnych, zyskanych w czasie sekwestru (od 2 marca 1864 roku), a nadto 
sumę 324 955 rubli 61 kopiejek jako kapitał indemnizacyjny. Zastrzeżono jednak 
potrącenie podatków, które ciężyły na kapitałach duchowieństwa do roku 1867, oraz 
koszta komisowe i depozytowe, należące się bankowi (art. XIV).

Do sekwestru płaciła Rosja duchowieństwu krakowskiemu tzw. kompetencję, 
rocznie 3840 rubli 9 kopiejek. Z tego obowiązku uwalniała się (art. XV) w ten sposób, 
że złożyła jednorazowe odszkodowanie w papierach państwowych, umarzających się 
przez losowanie, a przynoszących rocznego procentu 2740 rubli. Dawała więc Rosja 
1100 rubli za mało, a nadto uwalniała się od płacenia kompetencji rocznej, płaconej 
innym instytucjom duchownym: 1098 rubli 51 kopiejek rocznie. Przyniosło to Rosji 
zysku 2198 rubli 60 kopiejek. Ciężar ten przekazywała Rosja rządowi austriackiemu 
z tej racji, że wypłaciła część funduszu religijnego zachodniogalicyjskiego. Jednakże 
wszelakie zaległości tejże kompetencji zobowiązywała się wyrównać.
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Protokół ten, a raczej układ z roku 1874 sprzeciwił się traktatowi zawartemu 
na kongresie wiedeńskim (3 maja 1815) pomiędzy Austrią i Rosją, bo tam (art. X) 
gwarantował duchowieństwu galicyjskiemu posiadanie nieruchomości kościelnych 
na terytoriach zabranych. Szkopuł ten ominięto jednak oświadczeniem (art. XIX), 
że traktat wiedeński nie dotyczy dóbr kościelnych obecnie zabranych i że odtąd oba 
mocarstwa nie będą u siebie takich nieruchomości cierpiały i każdą nowo powstałą 
sprzedadzą w przeciągu trzech lat (art. XX i XXI). Wszystkie te artykuły i liczby 
wyglądają rzeczywiście tak, że można by uważać wartość majątków zabranych 
diecezji krakowskiej, a oddanych Rosji jako „zbilansowaną” (por. A. Szelążek, 
Memoriał w sprawie majątków kościelnych w Królestwie Polskim, Płock 1917, s. 11), 
lecz z bliska inaczej się przedstawia ta sprawa, bo obaj kontrahenci handlowali cudzą 
skórą, i to z krzywdą Kościoła, jakeśmy już poprzednio wspomnieli.

Dodatek A do układu warszawskiego wymieniał wsie zabrane diecezji krakow-
skiej bez podania ich wartości, dlatego że przyznane zostały Rosji za ogólną, wyżej 
przytoczoną sumę 1 532 583 rubli, to jest 1 609 225 florenów. Suma ta jednak urosła 
następnie różnymi wypłatami do 2 289 354 fl. 17 kr., którą to sumę nazwano w re-
skrypcie Namiestnictwa do Konsystorza krakowskiego (d. Lwów, 8 grudnia 1875, 
l. 56.057) „kapitałami zarodowymi” instytucji duchownych diecezji krakowskiej, 
od czego odróżnić trzeba inny fundusz, tzw. „dysmembracyjny”. Podział tych ka-
pitałów między instytucje duchowne znajdzie się w pięciu rozporządzeniach na-
miestnictwa z: 1) 25 lipca 1874, 2) 8 grudnia 1875, 3) 13 lipca 1876, 4) 19 sierpnia 
1876 i 5) 8 czerwca 1878.

Pierwszy ze wspomnianych dekretów wymieniał 43 wsie zabrane oraz cenę ich 
sprzedaży, oraz kapitały likwidacyjne. Wymienimy te majątki i liczby w rublach.

I. Kapituła katedralna: 1) Napęków z przyległościami (30 000 + 40 450), 2) Smyków 
(375 + 1499), 3) Pojałowice (20 628 + 4270), 4) Brończyce (2676 + 323), 5) Piestrze 
z przyległościami (2928 + 1571). Razem 56 609 rubli 6 kopiejek + 48 114 rubli 93 
kopiejki = 104 723 rubli 99 kopiejek.

II. Duchowieństwo katedralne: 1) psałterzyści – za trzy piąte części Mysławczyc 
(7380 + 719); 2) mansjonarze – Stara Niwa (vel Rajtary) 1125; 3) seminarium – 
Biskupice (25 875 + 4124), Koniecmosty (3750); 4) emeryci – Wronicz z przyległo-
ściami (38 624 + 4124). Razem 79 575 rubli.

III. Zakony męskie: 1) dominikanie – Górka Stagniowska z przyległościami 
(38 624 + 2828); 2) paulini – Borzymów (14 168 + 4581); 3) karmelici – Narama 
(7728 + 3261); 4) cystersi w Mogile – Glewiec z przyległościami (13 037 + 1962), 
Sendowice (30 593 + 14 406); 5) kameduli – Ryczówek z przyległościami (23 593 
+ 11 757). Razem 105 349 rubli 88 kopiejek.
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IV. Zakony panieńskie: 
1) wizytki – Piotrkowice (41 250 + 10 059), Łyszkowice (23 392 + 2857). Razem 

64 642 rubli 50 kop. + 12 917 rb. 33 kop. = 76 559 rubli 83 kopiejki.; 2) franciszkanki – 
Borów z przyległościami (51 718 + 24 781), Piotrowice z przyległościami (51 718 + 
24 781), Czermin (4454 + 2296), folwark w Kraśniku (1125 + 516), Daromin (27 673 
+ 6076), Sadłowice (24 954 + 5045), Chodków (24 625 + 2374), Węgrzec z przyle-
głościami (20 625 + 7089), Włoszczowice (27 567 + 6290), Umianowice (43 700 + 
6665), Baranów (18 750 + 2080), Skała z przyległościami (19 309 + 6940), Zadroże 
(17 986 + 6496), Sułkowice (7879 + 5760), Maszków (22 500 + 8546), Lasy, Popowek, 
Gawłówka i Lubawka (2667). Razem 347 618 rubli 38 kopiejek + 99 486 rubli 72 
kopiejki = 447 105 rubli 10 kopiejek.; 3) norbertanki – Pobiednik Wielki, Pobiednik 
Mały i Morgi (56 919 + 5754), Szpitary (30 000 + 3044), Kościejów z przyległościa-
mi, Górka Kościejowska, Zakościele i Podmłynie (43 278 + 7655), Kamieńczyce 
z przyległościami (18 750 + 2476), Przecławka z przyległościami, Paszywka (12 276 
+ 3900), Sławice z przyległościami, Glinica (8469 + 1155), Wężerów z przyległo-
ściami, Gliny i Szklanna (30 000 + 2650), Szarbia (35 625 + 3044), Barciejówka 
z przyległościami, Troki, Kolbary i Chrząstowice (21 688 + 25 474). Razem 257 005 
rubli 93 kopiejki + 54 293 ruble 53 kopiejki = 311 299 rubli 46 kopiejek. 

V. Probostwo w Mogile – za Wiktorowice (5625 + 930) = 6545 rubli.
Dodać tu jeszcze należy, że oprócz zapłaty za pięć sprzedanych kluczy (104 724 

rubli) wypłacono jeszcze kapitule po czterech latach (8 czerwca 1878) zwrot kapi-
tałów zahipotekowanych na dobrach w Królestwie, 70 000 rubli 35 kopiejek, oraz 
kapitałów, które posiadała w Banku Polskim w Warszawie 69 589 rubli 48,5 kop., 
to jest razem 244 481 rubli. W rzeczywistości jednak wypłacono tylko 205 404 rubli 
9,5 kop., czyli 308 106 fl. tzw. majątku pierwotnego albo zagrodowego. Oprócz tego 
wypłacono z dochodów w czasie sekwestracji zabranych 75 898 rubli 10 kopiejek, 
czyli 113 817 fl. 18 kr. Razem więc było 421 953 fl. Wszelako gotówką wypłacono 
tylko 31 668 rubli 99 kopiejek, a resztę dano w listach zastawnych. Ponieważ jednak 
ich wartość nominalna stała niżej rzeczywistej wartości, przeto obiecano jeszcze 
dopłacić na uzupełnienie kapitału 11 145 rubli. Czy i kiedy ten kapitał wypłaco-
no – nie wiadomo.

Pozornie wyglądają te sumy wypłacone kapitule dosyć wielkie, lecz pamię-
tać trzeba, że zapłacono 104 724 rubli (157 086 fl.) za pięć kluczy sprzedanych. 
Zapłata była śmiesznie mała, bo sam klucz Napęków z przyległościami: Sieraków, 
Lechów, Skorzeszyce, Mąchocice i Bieliny, ceniła kapituła na 50 000 fl., lecz więk-
sza krzywda działa się kapitule przez to, że płacono za pięć kluczy, to jest jedena-
ście wsi, a szesnaście wsi wzięto za darmo. Wyliczamy je, dodając w nawiasie ich 
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wartość wedle oceny kapituły we florenach: 1) Dzieżąznia (50 568), 2) Sieradzice 
z przyległościami Góry i Dubiencin (38 682), 3) Janczyce (10 429), 4) Świeciechów 
(56 793), 5) Piotrowin i Pawłowice (34 939), 6) Zdziesławice (13 950), 7) Posądza 
(46 552), 8) Goszcza i Zalesie (48 361), 9) Wola Zachariaszowska i Garlica (16 288), 
10) Samoniowice i Zakielniki (20 136). Wartość tych szesnastu wsi wynosiła więc 
241 106 fl., a dodawszy wartość jedenastu poprzednich, która wedle oceny kapi-
tuły wynosiła 105 397 fl., będzie razem 346 503 fl. za 27 wsi. Cena ta, śmiesznie 
mała wedle obecnej wartości, była i na owe czasy minimalna, dlatego że Komisja 
Likwidacyjna warszawska nie brała w rachubę lasów, których rozległość obejmo-
wała w dobrach kapitulnych przeszło 6000 morgów. Z tych zaś przypadało na klu-
cze objęte likwidacją 2511 morgów. Sam klucz Napęków miał 2200 morgów lasu, 
Sieradzice 52, a Pojałowice 269 morgów. Może być, że część winy była po stronie 
prokuratorii kapituły, jeśli nie dostarczyła potrzebnych wykazów radcy skarbo-
wemu Szlachtowskiemu, który z ramienia Austrii prowadził układy z Komisją 
Likwidacyjną w Warszawie. Na ten domysł naprowadza ta okoliczność, że za-
pomniano całkiem o czterech wsiach, które też w Dodatku A zostały pominięte, 
a następnie, na mocy (art. XXI) układu warszawskiego, kupione za 6000 rubli 
(9000 fl.). Były to wsie: 1) Chruszczyna Wielka (wartość 4500 fl.), 2) Nagorzany 
(5750), 3) Trzemcha (10 000), 4) Bilczów (4500 fl.). Razem przeto warte były, wedle 
oceny kapituły, 24 750 fl., przeto – doliczywszy do poprzednich 346 503 fl. – będzie 
ogólna wartość dóbr utraconych przez kapitułę 371 253 fl., za co otrzymała 104 724 
rubli = 157 086 florenów.

Bezpłatny zabór szesnastu wsi uzasadniała Komisja Likwidacyjna tym, że za-
bierała je na dotację biskupstwa kieleckiego jako wolne od wszelkich ciężarów fun-
dacyjnych. Lecz prawny tytuł był zmyślony, dlatego że przy znoszeniu biskupstwa 
kieleckiego (1818) zabrała Rosja wszystek majątek tamtejszej kapituły i nie dała nic 
biskupstwu krakowskiemu, do którego siedem dekanatów biskupstwa kieleckiego 
zostało przyłączonych, podczas gdy stolicę biskupa przeniesiono do Sandomierza. 
Grabież była nowa, tym mniej prawna, że Rosja posiadała już majątki biskupa 
krakowskiego, które mogła obrócić na dotację kieleckiego biskupstwa, mianowicie 
miasto Kielce z młynem Podkądzielną i cały 1) klucz kielecki z wójtostwami, a nadto 
klucze: 2) jangrodzki, 3) dobrowodzki, 4) nański, 5) samsonowski, 6) suchedniowski, 
7) miasto Bodzęcin, 8) klucz bodzęcki, 9) miasto Daleszyce, 10) klucz cisowski, 
11) złocki z Niekuszą i wójtostwami, 12) miasto Kunów i 13) klucz kunowski, 14) 
miasto Iłża, 15) klucz iłżecki, 16) klucz mirowski z miastem i wójtostwami. Było 
więc z czego brać na dotację biskupstwa kieleckiego, przy dobrej woli. Przyznać 
jednak należy, że przynajmniej starano się grabież kościelną upozorować wymów-
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ką i pozornym tytułem, iż brano na potrzeby Kościoła. Czyżby teraz miano brać 
Kościołowi resztę tego, co mu jeszcze zostało, nawet bez takiego, chociaż pozor-
nego, tytułu prawnego?

Wspomnieliśmy poprzednio, że kapitule wypłacono gotówką tylko 31 668 rubli 
99 kopiejek, a resztę dano w listach zastawnych. Taką samą wypłatę w papie-
rach otrzymały też inne instytucje duchowne. Dekret namiestnictwa (8 grudnia 
1875 roku, l. 56057) opiewał bowiem, że z ogólnej kwoty kapitałów zarodowych 
2 289 354 fl. 17 kr. ulokowano część w listach zastawnych Galicyjskiego Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego, i to wynoszącą 908 000 fl. nominalnej wartości. Pozostałe 
od tej zamiany 156 fl. 10 kr. polecono konsystorzowi rozdzielić między dwa klasz-
tory i trzy kościoły parafialne po 10 do 50 florenów. Równocześnie miało otrzymać 
zaliczki, na rachunek przyszłych wypłat (49 500 fl.) pięć instytucji, między tymi 
kapituła krakowska 40 000 florenów. Nadto dołączono wykaz tych listów zastawnych, 
które zakupiono za 908 000 fl., żeby je konsystorz rozdzielił między wymienione 
tamże instytucje.

Otrzymały przeto w listach zastawnych następujące klasztory i instytucje: 
1) franciszkanki u św. Andrzeja – 383 700 fl., 2) kameduli – 17 400 fl., 3) norber-

tanki na Zwierzyńcu – 248 700 fl., 4) karmelici – 24 600 fl., 5) cystersi w Mogile 
40 600 fl., 6) wizytki 58 100 fl., 7) psałterzyści katedralni – 1800 fl., 8) semina-
rium diecezjalne – 2900 fl., 9) franciszkanie – 24 600 fl., 10) augustianie – 3000 fl., 
11) misjonarze na Stradomiu – 2300 fl., 12) bernardynki – 30 300 fl., 13) prezent-
ki – 12 400 fl., 14) augustianki – 7800 fl., 15) probostwa: w Mogile – 5800 fl., 
16) w Liszkach – 1100 fl., 17) w Regulicach – 600 fl., 18) w Rybnem – 200 fl., 
19) zgromadzenie mansjonarzy katedralnych – 2100 fl., 20) kościół parafialny 
w Bolechowicach – 1700 fl., 21) dom emerytów krakowskich – 38 300 florenów. 
Razem 908 000 florenów.

Dekret namiestnictwa następnego roku (13 lipca 1876 roku, l. 25812) opiewał, że za 
dalszą część otrzymanych od rządu rosyjskiego kapitałów zakupiono papierów war-
tościowych wartości 618 2000 florenów. Nadto oznajmiło namiestnictwo, że oprócz 
powyższych papierów wartościowych zakupiono jeszcze inne, nominalnej wartości 
342 150 h.m.c., które miały być przesłane konsystorzowi po uskutecznieniu zawinku-
lowania. Równocześnie dołączono wykaz resztek kapitałów nieulokowanych, które 
razem z poprzednią sumą 648 200 fl. wynosiły 1 118 081 florenów. Z zestawienia 
tych sum wynika, że wypłacono instytucjom duchownym krakowskim z dodaniem 
obiecanych jeszcze 342 150 fl. razem 1 368 354 florenów. Pozostawała więc fundu-
szowi religijnemu galicyjskiemu „zarodowego” albo „pierwotnego” majątku, który 
wynosił 2 289 354 fl., oszczędzona suma 971 123 fl. Suma ta powinna była powięk-
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szyć zwróconą Austrii część funduszu zachodniogalicyjskiego 383 054 rubli, czyli 
574 081 fl., tak że zysk z tej transakcji powinien był powiększyć fundusz religijny 
o 1 545 204 fl., lecz go nie powiększył, bo zysk cały został w Wiedniu.

Powiedzieliśmy, że wypłaty uskuteczniono papierami wartościowymi, lecz dawa-
no tylko tzw. płaszcze, a talony z kuponami zatrzymane zostały w zarządzie fundu-
szu religijnego. Procenta wypłacał bank Blau i Epstein w Krakowie. Kapituła tylko 
jako mająca prawo korporacyjne odebrała listy zastawne z kuponami. Wyjątkowo 
tylko pozwalał reskrypt namiestnictwa (d. Lwów, 13 lipca 1876 roku, l. 25812) 
na wypłatę gotówką:

1) franciszkanom 150 000 fl. na kupno dóbr; 2) duchaczkom de Saxia 5286 fl. 
na zakup sąsiedniej kamienicy celem rozszerzenia klasztoru; 3) wizytkom 10 000 fl. 
na zapłacenie długów; itd.

Dodać tu wreszcie trzeba, że w czasie sekwestru i następnie w czasie wlokących 
się całymi latami wypłat prosiły różne instytucje duchowne o zaliczki. Tak np. ka-
pituła otrzymała po długich staraniach zaliczki na utrzymanie pięciu kanoników 
i katedry (przez siedem lat) 30 977 florenów. Od tych zaliczek musiały jednak 
płacić instytucje duchowne 4 proc. rocznie. Niektóre z nich wypłaciły (1877) cały 
procent. Tak np. kapituła zapłaciła 7 173 fl., franciszkanki 13 638 fl. itd. Natomiast 
uboższe klasztory nie mogły zapłacić i pozostawały dłużne. Tak np. bonifratrzy 
byli winni 1870 fl., bernardynki 3318 fl. itd. Udawały się więc z prośbą o darowanie 
tego długu do cesarza i otrzymały przychylną obietnicę. Wszelako na spełnienie 
jej czekały do roku 1889. Dopiero wtedy zawiadomiło namiestnictwo (d. Lwów, 
28 grudnia 1889 roku, l. 88763) o tym konsystorz i poleciło pismem z dnia 30 paź-
dziernika 1890 roku, l. 78847, wypłacić 23 921 fl. zwrotu zapłaconych procentów. 
Jednakże każda z tych instytucji musiała wystawić piśmienną deklarację, że uznaje 
się zupełnie zaspokojoną i zrzeka się wszelkich, jakichkolwiek pretensji z tego tytułu.



8. Redukcje monasterów bazyliańskich w Galicji

[Podstawa wydania: Polska Akademia Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny, Roz-
prawy, Seria II, t. XXXVIII (Ogólnego zbioru t. 63), Nr 6, Nakładem Polskiej Akademii Umie-
jętności, Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolfa, Warszawa–Kraków–Lublin–Łódź– 
–Poznań 1922]

Rozdział I. Prowizoryczny stan bazylianów w Galicji za rządów 
Marii Teresy1

Pierwszy rozbiór Polski zastał Cerkiew greckokatolicką w opłakanym rozdwojeniu 
pomiędzy episkopatem i pomiędzy klerem tak zwanym białym, to jest świeckim, 
a czarnym, to jest zakonnym, czyli bazylianami, bo tylko ten jeden zakon istniał 
w Cerkwi. Metropolita „całej Rusi” Wołodkowicz toczył długoletni spór ze swo-
imi sufraganami, Młodowskim i Leonem Szeptyckim, który był jego koadiuto-
rem z prawem następstwa, i właśnie w 1772 roku otrzymał jurysdykcję nad całą 
Ukrainą w miejsce zasuspendowanego metropolity, a w sześć lat później (1778), 
po jego śmierci, objął jego godność. Przebieg tego zatargu opowiedzieliśmy obszer-
nie na innym miejscu2. Ulubieniec króla Stanisława i wielkiego kanclerza biskupa 

 1 Skróty: Arch. Vat. (Archiwum Watykańskie), Allg. Arch. (Allgemeines Archiv w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych w Wiedniu), St. Arch. (Haus-, Hof- und Staatsarchiv w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych), Arch. MWiO (tajne Archiwum Ministerstwa Wyznań i Oświecenia w Wiedniu), Muz. 
Cz. (Muzeum Czartoryskich), fl. (floren, złoty reński), kr. (Kreuzer), c.m. (konwencyjna moneta), w.w. 
(Wiener Währung), złp (złoty polski), grp (grosz polski). Z powodu obecnych trudności z wyjazdem nie 
mogłem sprawdzić, czy został wyczerpany cały materiał archiwów wiedeńskich. 

 2 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji za rządów Marii Teresy, Kraków 1909, t. 2, 
s. 399–432.
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Młodziejowskiego potrafił sobie władyka lwowski Leon Szeptycki zaskarbić łaski 
dworu wiedeńskiego postępowaniem, które było felonią wobec Polski. Gubernatorzy 
galicyjscy wydawali o nim sądy bardzo niepochlebne, że uchodzi za intryganta, pro-
wadzi życie zbytkowne, a zdziera z duchowieństwa nadmierne podatki, natomiast 
pisarze ruscy nie mają słów na jego pochwały. Przyczyna leży w tym, że władyka 
Szeptycki toczył przez całe trzydzieści lat swego pasterzowania we Lwowie proces 
z bazylianami o cerkiew i monaster Świętego Jura, a co ważniejsza, że on pierwszy 
zamierzył utworzyć tamże greckokatolicką kapitułę na wzór polskich kapituł. Przez 
to samo dążył do odebrania bazylianom przywileju, na mocy którego tylko zakonnik 
mógł być władyką greckokatolickim. Przywilej ten przełamano też zaraz przy wybo-
rze jego następcy, Bielańskiego (1781), który nawet nie chciał prosić w Rzymie o dys-
pensę od ślubów zakonnych mimo propozycji nuncjusza wiedeńskiego Viscontiego. 
Proces Szeptyckiego z bazylianami toczył się w Rzymie przez 25 lat (1749–1774) 
i nie mógł być załatwiony, dlatego że sprawy były zawikłane, „affari complicati”, 
jak się wyraził tenże nuncjusz Visconti3, lecz zatarg ten przyczynił się do powięk-
szenia tej nienawiści, jaką pałało w Galicji „białe” duchowieństwo greckokatolickie 
do „czarnego”, z którą pisarze ruscy wcale się nie tają. Znalazła ona też wyraz w tym 
ujemnym sądzie, jaki wydał władyka Bielański o monasterach bazylianów, uznając 
je prawie wszystkie za godne zniesienia, o czym później będzie mowa.

Powody i przyczyny tej nienawiści omawialiśmy na innym miejscu4, tutaj dodamy 
tylko, że ogólnej ciemnoty i braku wykształcenia pomiędzy duchowieństwem grec-
kokatolickim w Galicji nie można poczytywać za winę bazylianom, którzy mimo 
licznych szkół przez nich utrzymywanych w niczym się do podniesienia oświaty 
kleru greckokatolickiego nie przyczynili, a to z tej prostej przyczyny, że w Galicji 
szkół licznych nie mieli. Natomiast było ich winą, że zajmując sami wyłącznie sto-
lice biskupie, nigdy o założeniu seminarium duchownego żaden z nich nie pomy-
ślał. Mogli to zrobić biskupi polscy, dlaczego nie mógł zrobić metropolita, chociaż 
dochody jego starczyły na utrzymanie licznej milicji Kozaków?5

Przede wszystkim jednak należy mieć to na uwadze, że unia brzeska była wyma-
rzonym arcydziełem politycznym Zygmunta III, lecz była zaczęta od chorągiewki 
na dachu, a nie miała rzeczywistego fundamentu i oparcia ani w ciemnym ludzie, 
ani w świeckim duchowieństwie żonatym, ani w duchowieństwie zakonnym, skoro 
monastery bazylianów doszły do takiego rozprzężenia w XVI wieku, że hegumeni 

 3 Arch. Vat., Germania 387. Cifre di Sig. Card. Visconti Nunzio in Vienna, t. 4, Vienna, 6 Gennaro 1774.

 4 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz. cyt., s. 433–434.

 5 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz. cyt.,, s. 396.
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z kobietami w nich mieszkali. Władyka Hipacy Pociej był też początkowo przeciw-
ny zbyt pospiesznemu zawieraniu unii i szukał następnie, zostawszy metropolitą, 
oparcia dla niej w zakonie bazylianów. Tę myśl podjął i przeprowadził jego następca, 
Józef Welamin Rutski, zwany w Rzymie Atanazym Rusi, bo zorganizował zakon 
przy pomocy takich zakonników, jak święty Jozafat Kuncewicz. Nadał zakonowi 
nową regułę na wzór Towarzystwa Jezusowego i wciągnął w zakres jego działalności 
wychowanie młodzieży w szkołach klasztornych. Odrodzenia dokonał, przyjmując 
karmelitów bosych, za czym się stało, że następnie Polacy tworzyli połowę bazylia-
nów i uczynili zakon zupełnie „rzymskim”, jak się wyraził Siemaszko w pamięt-
nikach6. Dlatego doradzał carowi Mikołajowi, żeby z osiemdziesięciu monasterów 
zniósł sześćdziesiąt i zostawił tylko dwadzieścia, a w nich jeszcze odłączył Polaków 
od Rusinów. Zamiary metropolity Rutskiego wytworzenia choćby pewnej części 
duchowieństwa greckokatolickiego bezżennego spełzły na niczym, jak wszelkie 
próby tego rodzaju jego następców w tym celu podejmowane.

Organizacja monasterów bazyliańskich w jedną prowincję pod jednym proto-
archimandrytą, to jest generałem, którym był sam metropolita Rutski, stanowiła 
zasadniczą różnicę pomiędzy monasterami unickimi a schizmatyckimi, dawała też 
wielką siłę unii, lecz pamiętać trzeba, że organizacja ta nie obejmowała monasterów 
na Czerwonej Rusi, a to z tego powodu, że diecezje lwowska i przemyska dopiero 
w XVIII wieku do unii przystąpiły. Ściśle mówiąc, było sześć tych diecezji, to jest: 
lwowska i halicka z częścią kamienieckiej; przemyska z samborską i sanocka, a nadto 
części diecezji chełmskiej, bełzkiej i łuckiej, które objęte zostały granicami Galicji. 
Dopiero synod zamojski (1720) powziął mądrą uchwałę, żeby monastery diecezji: 
lwowskiej, przemyskiej, chełmskiej, łuckiej i włodzimierskiej, złączyły się w jedną 
prowincję „koronną”, obok drugiej „litewskiej”. W dwadzieścia trzy lata później 
na generalnej kapitule w Dubnie (1743), za metropolity Atanazego Szeptyckiego, 
wybrany został jeden protoarchimandryta (generał) dla obydwóch prowincji jako 
jednej kongregacji. Benedykt XIV bulą Inter plures (1744) zatwierdził tę organiza-
cję, ale po dwudziestu ośmiu latach rozerwał ją rozbiór Polski.

Sama jednak organizacja prowincji koronnej, dokonana przez metropolitę Leona 
Kiszkę na synodzie zamojskim, nie była taką reformacją zakonu, jakiej dokonał 
Rutski trzydziestoletnim usilnym staraniem. Monastery bazylianów przyjęły wpraw-
dzie unię z Rzymem, z wyjątkiem tylko jednego, który trwał przy schizmie, lecz 
zachodzi pytanie, czy się odrodziły i zapomniały wielowiekowych nawyknień schi-

 6 Zapiski Josifa Mitropolita Litowskago, Petersburg 1883, t. 1, s. 32–44 i s. 387n. Por. W. Chotkowski, 
Dzieje zniweczenia św. Unii na Białorusi i Litwie w świetle pamiętników Siemaszki, Kraków 1898, s. 35–36.
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zmatyckich. Wątpliwości te nasuwa to, co opowiemy o monasterze w Krechowie 
i opactwie w Żółkwi. Jeszcze większą wątpliwość nasuwa żonate duchowieństwo 
greckokatolickie świeckie i lud wiejski, a ostatnie lata, mianowicie w czasie euro-
pejskiej wojny i chwilowego zajęcia Galicji przez Rosjan, wykazały przerażające 
objawy słabości unii. Wiadomo też, że właśnie kanonicy greckokatoliccy kapituły 
lwowskiej, tak zwani świętojurcy, i liczni duchowni galicyjscy służyli rządowi ro-
syjskiemu za narzędzie do zniweczenia unii na Podlasiu i Chełmszczyźnie.

Charakterystyczny jest też objaw, że z chwilą „rewindykacji” Galicji wszyscy 
Rusini zwracają się do cesarzowej Austrii z pominięciem Stolicy Apostolskiej. Czyni 
to pierwszy władyka lwowski Leon Szeptycki w sporze z bazylianami. W ślady jego 
idzie metropolita Wołodkowicz i wytacza w Wiedniu na sufraganów swoich skargi, 
których jedyne kompetentne forum należało do króla polskiego. Wreszcie bazylia-
nie udają się z błagalnymi prośbami do Marii Teresy, żeby nadała nową organizację 
ich zakonowi. Tę dziwną wiernopoddańczość można by poniekąd tłumaczyć tą 
okolicznością, że cesarzowa postawiła jako zasadę, żeby Cerkiew była pod każdym 
względem równouprawniona z Kościołem w Galicji. Ponieważ zaś Rusini wysyłali 
do Wiednia liczne zażalenia na rzekome krzywdy doznawane od Lachów, przeto 
wydała nawet reskrypt do biskupów Galicji, żeby władykom i duchownym grec-
kokatolickim nie wyrządzali żadnej krzywdy (28 lipca 1774). Do takich krzywd 
zaliczali Rusini nawet to, że ich duchowni nazywani są w Galicji „popami”, chociaż 
taką nazwę mają do dziś dnia w całej Słowiańszczyźnie7.

Sprawa organizacji zakonu bazylianów wlokła się przez cały czas panowania 
Marii Teresy. W chwili pierwszego rozbioru był generałem zakonu ojciec Porfiry 
Skarbek Ważyński, a prowincjałem koronnej prowincji ojciec Onufry Bratkowski. Już 
w roku 1773 zjeżdżają się przełożeni bazylianów na generalną kapitułę i uchwalają 
prosić Marię Teresę o nową organizację zakonu. W myśl tej uchwały wysyła prowin-
cjał ojciec Bratkowski (1774) memoriał do Wiednia z siedmiu prośbami, a między 
nimi domaga się i tego, żeby zakon był wyjęty spod władzy biskupiej. Widocznie nie 
wiedzieli bazylianie nic o tym, że już w lipcu bieżącego roku wydany był dekret do ga-
licyjskiego gubernatora hrabiego Auersperga, nakazujący poddanie zakonu pod ju-
rysdykcję władyków i utworzenie tylu prowincji, ile było diecezji greckokatolickich.

W ślad za prowincjałem wyda protoarchimandryta ojciec Porfiry Skarbek Ważyń-
ski taką samą suplikę i „leżąc z całym zakonem u świętych nóg” cesarzowej prosił, 
żeby mu pozwoliła osiąść we Lwowie i rządzić całym zakonem bazylianów8. Chciał 

 7 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz, cyt., s. 373.

 8 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz, cyt.,, s. 358n.
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więc porzucić Polskę, a przenieść się do Galicji. W odpowiedzi na tę prośbę odesłano 
generała po rezolucję do gubernatora dekretem z 31 listopada 1774 roku, wszelako 
pismo to nie doszło widocznie rąk ojca Ważyńskiego, bo jeszcze po sześciu latach 
udawał się do gubernatora z prośbą o pozostawienie zakonu w jednej kongregacji 
(„Belassung in einem Kőrper”)9. Gubernator hrabia Brigido wezwał ojca Ważyń-
skiego na ustną rozmowę, lecz tenże wyjechał był właśnie na kapitułę do Trokania 
i dlatego przepraszał gubernatora, że się nie stawił na wezwanie.

Na wspomnianą kapitułę w Trokaniu zjechali się bazylianie (1780) właśnie dlatego, 
że nie mogli się doczekać organizacji, o którą Marię Teresę prosili, i uchwalili utwo-
rzenie czterech prowincji z czterema prowincjałami i jednym generałem, to jest: litew-
skiej, białoruskiej, polskiej i galicyjskiej. Prowincjałem galicyjskiej prowincji wy-
brany został ponownie ojciec Bratkowski, przełożony monasteru w Dobromilu. Był 
to jednak rachunek bez gospodarza zrobiony, bo wiemy, że w Kancelarii Nadwornej 
było już w 1774 roku postanowione utworzenie dwóch prowincji galicyjskich, stosow-
nie do liczby greckokatolickich diecezji. Wszelako uchwały tej nie przeprowadzono 
i sprawa wlokła się jeszcze sześć lat, dlatego że początkowo nawiązano nawet roko-
wania z Rzymu, lecz następnie ich zaniechano, zwłaszcza że postanowione zostało 
zniesienie bardzo wielkiej liczby monasterów, zwłaszcza małych.

Nie wiedząc nic o tym, że Maria Teresa już zadeklarowała łączenie, czyli tak 
zwaną koncentrację wszystkich małych monasterów, wystosował prowincjał ojciec 
Bratkowski (1774) prośbę, żeby pozwoliła mu znieść trzy małe monastery, to jest: 
Dereźnicę, Lisznę i Łętnię, a założyć jeden większy w Drohobyczu. Prośba ta przy-
chodziła jakby na zamówienie i dlatego wydała Maria Teresa dekret, żeby hrabia 
Auersperg niezwłocznie dał pozwolenie bez dalszego sprawozdania. W dwa lata 
później prosił ojciec Bratkowski o zniesienie monasteru w Łukawicy celem powięk-
szenia majątku monasteru w Czortkowie. Spełniono chętnie jego prośbę z tą tylko 
różnicą, że monaster w Łukawicy zniesiono, lecz majątek jego zabrano do kasy 
rządowej, tzw. Stiftungsfond.

Wspomniany poprzednio dekret Marii Teresy (1774) nakazywał łączenie ma-
łych monasterów bazyliańskich tak, żeby było przynajmniej po dziesięciu zakon-
ników w jednym monasterze. Wszelako nieznana była w Kancelarii Nadwornej 
liczba monasterów w Galicji, w czym nic dziwnego, skoro nawet u historyków 
ruskich nie ma pod tym względem jednego zdania. Przypomnieć tu trzeba, że bul-
la Benedykta XIV Inter plures (1744), zatwierdzająca uchwały kapituły generalnej 
w Dubnie w sprawie organizacji zakonu bazylianów, przepisywała, żeby istniały 

 9 Allg. Arch. Geistl. Abth., Acta 46, Nr. 36 ad Acta 16 September 1780.



304 Kasaty klasztorów w Galicji. Wybór prac

monastery mieszczące przynajmniej po ośmiu zakonników. Z tego powodu znie-
siono w ruskiej prowincji dwadzieścia pięć monasterów, a pięćdziesiąt dziewięć 
monasterów złączono z innymi, tak że ze stu dwudziestu dwóch monasterów tejże 
prowincji zostało tylko trzydzieści osiem10. Natomiast protoarchimandryta (generał) 
bazylianów Ważyński podał ich liczbę w znanej prośbie do tronu (1774) na czter-
dzieści i dwa. W tym samym roku (1774) naliczyło gubernium lwowskie czterdzieści 
jeden monasterów, to jest trzydzieści cztery męskich, a siedem żeńskich. Stebelski 
wspomina dwukrotnie o nowej organizacji zakonu w 1744 roku, lecz monasterów 
nie podaje11. Natomiast Dom Guépin w monografii św. Jozafata naliczył w pro-
wincji litewskiej (1774) siedemdziesiąt i trzy monastery (645 osób zakonnych), 
a w prowincji ruskiej monasterów sześćdziesiąt i dziewięć (599 osób zakonnych)12. 
W urzędowym spisie monasterów, wygotowanym przez gubernium w 1777 roku, 
wymieniono w diecezji lwowskiej trzydzieści sześć monasterów męskich (osób 
239) i cztery panieńskie (osób 23), a w diecezji przemyskiej dwadzieścia dwa mo-
nastery męskie (osób 153) i pięć żeńskich (osób 43). Naliczono więc pięćdziesiąt 
osiem monasterów męskich (osób zakonnych 398) i panieńskich dziewięć (w nich 
66 zakonnic)13. Dopiero po jedenastu latach (1787) ustalono liczbę monasterów, 
o czym niżej będzie mowa.

To rozmaite liczenie spowodowane było z jednej strony tym, że referent guber-
nialny do spraw duchownych Knop przekręcał niemiłosiernie nazwy miejscowości 
i mieszał jedne z drugimi, ale ważniejszy powód wynikał z tego, że niektóre mo-
nastery były to tylko mizerne drewniane chaty, a przebywało w nich po dwóch lub 
nawet po jednym tylko pustelniku, którzy opuszczali te ubogie pustelnie, kiedy bieda 
ich wyganiała14. Dlatego też społeczne i kościelne znaczenie monasterów nie może 
iść w porównanie z klasztorami obrządku łacińskiego. Wiemy bowiem, że w mo-
nasterach panieńskich były bazylianki, które czytać nie umiały15. Tak samo i wy-
kształcenie bazylianów nie było jednolite, a znaczenie tym mniejsze, że mieściły się 
przeważnie z dala od miast, po lasach i zaroślach, niedostępnych dla ogółu ludności. 
Przeto strata mniej przynosiła szkody Cerkwi niż utrata klasztorów Kościołowi.

 10 J. Pelesz, Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom, Wien 1880, t. 2, s. 740.

 11 I. Stebelski, Dwa wielkie światła, czyli żywot śś. Eufrozyny i Prascewii, wyd. II, Lwów 1866, t. 2 Chro-
no lo gia, s. 284 i 287.

 12 A. Guépin, Saint Josaphat, archevêque de Polock, Poitiers–Paris 1874, t. 2, s. 519–523.

 13 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz. cyt., s. 512–513.

 14 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz. cyt., s. 387.

 15 W. Chotkowski, Historia polityczna dawnych klasztorów panieńskich w Galicji, Kraków 1905, s. 148.
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Wielka liczba monasterów bazyliańskich w Galicji irytowała widocznie guberna-
tora hrabiego Brigido, bo spieszył się z ich znoszeniem prawie jeszcze bardziej niż 
z klasztorami obrządku łacińskiego. Referentem Kancelarii Nadwornej w sprawie 
bazyliańskich monasterów był hofrat Haan i jego innowacją jest to, że znoszenie ich 
nazywał stale „redukcją”. Tę nazwę zastosowaliśmy też do znoszenia monasterów.

Gubernium lwowskie posłało już na początku roku 1780, a więc jeszcze za życia 
Marii Teresy, wniosek o zniesienie dziesięciu małych monasterów, między którymi 
był monaster Laszek (Laszki), chociaż nie był bardzo mały, bo miał ośmiu zakon-
ników. Na to otrzymało gubernium odpowiedź, że monaster ten jeszcze zostanie 
tymczasowo niezniesiony. Natomiast polecono zakazać zakonnikom warzenia piwa 
w swoim browarze, dlatego że to prawo propinacji przysługiwało tylko dominium 
jako Herrschafts-Regale. Ponieważ zaś zakonnicy sprzedawali piwo w czasie odpu-
stów, przeto pozostawiono im ten przywilej, pod warunkiem jednak, żeby piwo brali 
z dominium. Równocześnie przysłano z Wiednia formularze do zeznań podatkowych 
(Vermögens Bekenntnisse), wedle których miały monastery męskie i panieńskie 
robić fasje po niemiecku albo po łacinie i przesłać je w przeciągu dwóch miesięcy 
do lwowskiej buchalterii, która miała fasje odsyłać do Wiednia wraz z opinią swoją. 
Przy fasjach tych popełnili bazylianie w Bilczem (Bilczach) wielkie przestępstwo, 
bo mieli w monasterze zapasy tabaki, a tych nie podali. Na prośbę protoarchiman-
dryty Ważyńskiego zgodziła się jednak administracja tabacznych składów na zni-
żenie kary wymierzonej na bazylianów, o czym Kancelaria Nadworna zawiadomiła 
gubernium w maju tego roku (1780)16.

Mówiliśmy poprzednio, że sam prowincjał bazylianów ojciec Bratkowski prosił 
o zniesienie trzech monasterów w Dereźnicy, Liszni i Letniej (1774) oraz koncentrację 
monasteru w Łukowicy z monasterem w Czortkowie (1776), przy czym się pokaza-
ło, że monaster z Łukowicy sam na własną rękę opróżnił, czego mu na przyszłość 
surowo zakazano. Do tych czterech zniesionych monasterów przybył w ostatnim 
roku panowania Marii Teresy piąty monaster Świętego Jura, który wyrokiem są-
dowym (27 kwietnia 1779) został zniesiony. Wszelako bazylianie potrafili się tam 
utrzymać przy swojej własności jeszcze trzydzieści osiem lat i dopiero w 1812 roku 
musieli ustąpić.

Nienawiść do bazylianów po władyce Leonie Szeptyckim przejął jego następca 
na lwowskim biskupstwie Piotr Bielański, który wbrew ustawom Cerkwi został 
władyką ze świeckiego księdza i nawet nie chciał prosić Propagandy o dyspensę 

 16 Allg. Arch. G. Abth., Acta 51. 32. d. 19 Februar 1780; Acta 51. 10 Decret a. d. galiz. Guber., Wien, 
17 Juni 1780; Acta 72. 20. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 27 Maii 1780. 
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od ślubów zakonnych. Bielański przedłożył też (1783) plan koncentracji czternastu 
monasterów diecezji lwowskiej (Concentrations-Schema), który miał służyć za pod-
stawę do przyszłej regulacji prowincji zakonnych. Władyka Bielański trzymał się 
przy tym ściśle przepisanych przez rząd rubryk (Rubriquen der Systemal-Verfassung) 
i uwzględniał przyszłą regulację parafii, przy której zakonnicy mieli być używani 
do pracy parafialnej. Przede wszystkim domagał się władyka koncentracji dwóch 
monasterów we Lwowie, to jest przeniesienia bazylianów od Świętego Jura do mo-
nasteru Świętego Onufrego, powołując się na to, że wyrok sądu mieszanego (1779) 
już ten monaster, ze wszystkimi przyległościami (mit allen Appertinentiis), przyznał 
biskupowi i kapitule (która nota bene wcale jeszcze nie istniała).

Lwowska Filialna Komisja Duchowna, której powierzono sprawę znoszenia klasz-
torów, aprobowała we wszystkim propozycje władyki Bielańskiego jako zgodne 
z najwyższymi zamiarami. Tak samo aprobował je referent Nadwornej Komisji 
Duchownej „opat Brzeznowski” (ks. Rautenstrauch), wszelako z opróżnieniem 
monasteru Świętego Jura, w którym było czternastu zakonników, radził się jeszcze 
nie spieszyć, aż do uregulowania dotacji kapituły. Wiemy już, że z uregulowaniem 
tej dotacji nie było rządowi spieszno i że bazylianie także się nie spieszyli z opusz-
czeniem tegoż monasteru.

Przysyłając plan koncentracji monasterów w swojej diecezji, obiecał władyka Bie-
lański, że niebawem nadeśle spis bazylianów, którzy zamierzali emigrować „za kor-
don”, to jest do Rzeczypospolitej. Wywołało to złośliwą uwagę hofrata ks. Rauten-
straucha, że bazylianom pewnie jest niemiły „lepszy porządek” zaprowadzony w Ga-
licji. Wszelako wydał polecenie lwowskiemu gubernium, żeby baczyło na wartość 
osób emigrujących i „żeby nie wypuszczono z Galicji najlepszych subiektów, które 
by mogły być przydatne dla przyszłej regulacji parafii, i żeby nie wypuszczono zbyt 
wielu zakonników, tym bardziej że liczba bazylianów w Galicji i tak jest niezbyt 
wielka”. Wreszcie zauważył ksiądz hofrat, że wszelki związek z obcymi przełożony-
mi prowincji jest już wprawdzie zerwany, wszelako można by na to pozwolić, żeby 
kapituła prowincji odbywała się co cztery lata we Lwowie w miesiącu wrześniu za-
miast tego, że dawniej odbywała się w Rzeczypospolitej („im Republikanischen”)17.

Plan znoszenia monasterów w Galicji wygotowany został dopiero po dziesięciu 
latach, bo 8 września 1787 roku datowane było czterdzieści osiem dekretów wysła-

 17 Arch. MWiO, Acta Gener. 102, F. 2, Konw. 13, Sign. 222, ex Septembri 1783. G. S. Bericht Galiz. geistl. 
Filial. Commision, Lemberg, 29 Junii 1783, Joseph Brigido, Joseph Graf O Donel, Refer. Canonicus Kicki 
R. Lat. Canonicus Andzielowicz R. Gr. Cath. Zur. Geistl. Hof. Commission vom 23 Julii 783 Ref. Consil. 
aul. Praelatus de Braunau. An das Galiz. Guber., Wien, 21 September 1783.
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nych do Lwowa, decydujących o ich zniesieniu lub istnieniu. Każdy z tych dekretów 
zajmuje osobny półarkusz papieru18. Najprzód wymieniono czterdzieści dwa mona-
stery skazane na zniesienie, i to w alfabetycznym porządku, jak następuje: Bielcza, 
Bielin (Bielina Wielka), Biesiada, Chrystynopol, Czortków, Domaszów, Derewacz 
(filia Świętego Jura), Gródek, Hoszów, Jasienica, Dereźnica, Lisznia, Laszki, Ław-
rów, Letnia, Łukawica (Łuka), Lwów (ad s. Onuphrium), Lwów (ad s. Joannem), Pa-
cyków, Pytrycz, Podhorce, Pohonia, Topolnica, Trembowla, Uherniki, Ułaszkowce, 
Uniów, Sokolec, Struszów, Swaryczów, Święty Spas, Szczepłoty, Werchrata, Wolica, 
Wysokie Wyżne, Wicyń, Zadarów, Zamość, Zawałów, Zbaraż, Złoczów, Żółkiew. 
Następnie wymieniono sześć monasterów, które miały pozostać, i oznaczono stałą 
liczbę osób zakonnych, jaka miała przebywać w każdym z tych monasterów. Wy-
mieniamy je kolejno, podając numerus fixus w nawiasie: Buczacz (10), Dobromil 
(12), Drohobycz (13), Krasnopuszcza (8), Krechów (12), Lwów przy katedrze (12).

Powyższy spis monasterów nie jest jednakże ani dokładny, ani ścisły, albowiem 
wymieniono tu cztery monastery, które już nie istniały od lat dziesięciu, a natomiast 
opuszczono cztery: Babianka, Buczyna, Czernelica, Lona. Były to jednak tylko 
małe rezydencje, bez znaczenia i bez wartości dla funduszu religijnego, tak samo 
jak dla Cerkwi. Natomiast większy interes dla funduszu religijnego przedstawiały 
dwa opactwa bazylianów w Uniowie i Żółkwi.

Rozdział II. Opactwa bazylianów w Uniowie i Żółkwi

Monastery bazylianów doznawały widocznie większych względów w Wiedniu niż 
klasztory galicyjskie. Wiadomo bowiem, że już patent okupacyjny (1772) naka-
zywał klasztorom sporządzenie inwentury majątków, a dekret w trzy lata po tym 
wydany (18 sierpnia 1775) ponawiał ten nakaz i przepisywał, żeby wszystkie klasz-
tory przedłożyły dokumenty fundacyjne. Celem ich zbadania ustanowiona została 
osobna komisja fundacyjna. Wiemy też, że nadania królów polskich, które obcią-
żały dobra królewskie, albo uznawano za nieważne, albo też zmniejszano dowol-
nie. Dominikanów w Bochni, którzy mieli zbyt wielki wymiar soli, przesiedlono 
do Jarosławia. Bernardynom w Sokalu zabrano grunty: Okopek i Zawonie, paulinom 
na Skałce zabrano grunt we wsi Dębnikach pod Krakowem19.

 18 Arch. MWiO, Acta Gener. 102, F. 2, Sign. 240, ex September 1787 G. S. Dekret a. d. Galiz. Guber., 
Wien, 8 September 1787.

 19 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz. cyt., s. 311–323, 335–340, 342.
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Nic podobnego nie działo się z monasterami. Dopiero Józef II przypomniał so-
bie dekret matki i patentem z 16 lutego 1781 roku nakazał bazylianom przedłożyć 
wszystkie przywileje i nadania celem ich zatwierdzenia. Dotyczyło to przede wszyst-
kim dwóch opactw: w Uniowie i Żółkwi. Opatem w Uniowie był znany nam już 
prowincjał ojciec Bratkowski; spełniając nakaz, przesłał do gubernium przywileje 
monasteru z prośbą o ich zatwierdzenie. Zbadaniem ich zajęła się Filialna Komisja 
Duchowna lwowska, a referat objął radca gubernialny Józef Knop.

Przywileje opactwa były trojakie. Pierwsze odnosiły się do dziedzicznego po-
siadania trzech włości: Uniowa, Młynowców, Jaktorowa, które przynosiły 8521 złp 
27 grp na utrzymanie przełożonego i 9–10 czernców. Na to przedłożone były doku-
menty donacyjne królów polskich z roku 1554, 1581 i 1634 oraz zapisy w księgach 
katastralnych. Lwowska Izba Obrachunkowa oświadczyła, że prawo własności nie 
potrzebuje dalszego zatwierdzenia. Ponieważ zaś opat płacił dominikalnego podatku 
przeszło 70 fl., przeto fiskus sądził, że tenże miałby prawo do zasiadania w Izbie 
Panów w Galicyjskich Stanach – a to na mocy patentu cesarskiego (20 stycznia 1782, 
§ 5), zwłaszcza że używał mitry (infuły). Wszelako z tą mitrą nie była rzecz zupeł-
nie pewna i wyjaśniona, bo ojciec Bratkowski nie przedłożył żadnego dokumentu 
na dowód, że ma przywileje używania odznak biskupich (pontyfikaliów). Dlatego 
też urząd fiskalny lwowski wyrażał się ostrożnie i nazywał go mniemanym opatem 
(„sein sollende Abt.”). Sprawę tę należało więc pierwej dokładnie zbadać. Natomiast 
żądanie drugie ojca Bratkowskiego, to jest żeby zatwierdzone zostały przywileje 
(rok 1542 i 1592) nadające czerncom w Uniowie prawo wolnego wyboru opata, uzna-
no od razu za przeciwne zwierzchniczemu prawu cesarza („dem Landesfürstlichen 
Gerechtsamen”) jako patrona. Również nie zyskał zatwierdzenia trzeci przywilej, 
nadany w roku 1669 przez króla Michała, na mocy którego monaster w Uniowie 
utrzymywał drukarnię. Odmowę uzasadniono tym, że drukarnią nie zajmowali się 
zakonnicy sami, tylko pracowali dla zarobku ludzie świeccy, a we fasji nie wykazano 
też żadnych dochodów. Właściwą jednak przyczynę podano w odpowiedzi danej 
gubernatorowi, mianowicie że Józef II zamierzał wydać rozporządzenie w sprawie 
wszystkich drukarń w Galicji, przeto taka klasztorna drukarnia mogłaby stanąć 
na zawadzie.

Z kwestią prawa opata do mitry w Uniowie łączy się druga, daleko ważniejsza, 
bo dotycząca egzystencji opactwa. Wydobyto bowiem sprawozdanie gubernialne, 
w którym omawiano formę dyplomu nominacyjnego dla władyki Bielańskiego 
(20 listopada 1770), a tam zachodził jego tytuł „opat Uniowa”. Z tego więc wyni-
kało, że opactwo to jest właściwie wcielone do biskupstwa greckokatolickiego we 
Lwowie, a więc po śmierci Bratkowskiego powinno służyć na powiększenie dota-
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cji tegoż biskupstwa, przy czym musiałby władyka zmniejszyć podatek pobierany 
od duchowieństwa ruskiego, tzw. cathedraticum. Władyka Bielański otrzymał przeto 
polecenie, aby dokumentnie wyjaśnił: czy opat w Uniowie ma prawo do pontyfika-
liów i czy opactwo to nie przynależy do greckokatolickiego biskupstwa lwowskiego?

Ani jednego, ani drugiego żądania nie mógł jednak władyka Bielański spełnić, 
bo odnośnych dokumentów w kryłosie (konsystorzu) nie znaleziono. Nadesłał więc 
tylko formularz instytucji ojca Bratkowskiego na koadiutora z prawem następstwa 
na opactwie w Uniowie (z 6 marca 1773). W formularzu tym zachodziła wzmian-
ka, że opat ma prawo do używania pontyfikaliów, więc ostatecznie uznała filial-
na komisja duchowna lwowska, że przywilej ten opiera się na dawnym zwyczaju 
i może być zatwierdzony przez cesarza. Przy tym jednak zauważyli ci panowie 
we Lwowie, że opat Bratkowski otrzymał wprawdzie nadanie opactwa od króla 
Stanisława w roku 1772, wszelako dekret instytucji wystawiony został dopiero 
6 marca 1773 roku, to jest po „rewindykacji” Galicji. Przeto musi być nadanie to za-
twierdzone przez cesarza, że nadto musi cesarskiemu kolatorowi być wykonana 
przysięga homagialna, przepisana w cesarstwie biskupom i opatom. Nie dodano 
wprawdzie, że musi być też zapłacona taksa, lecz to się rozumiało samo przez się.

Co się tyczy przynależności opactwa do lwowskiego biskupstwa, powoływał 
się wprawdzie Bielański na przywilej Zygmunta Starego, lecz nie posiadał doku-
mentu inkorporacyjnego, a nawet przyznawał, że od czasów władyki Makarego 
Tuczapskiego (1548), który nota bene nie był bazylianinem20, dawane było rzeczone 
opactwo przez królów polskich albo władykom lwowskim, którzy byli bazyliana-
mi, albo innym dygnitarzom z zakonu bazylianów. Z tego wywnioskowała komisja 
filialna tylko tyle, że opactwo to należy uważać za beneficjum patronatu królew-
skiego i że cesarz może je nadać zakonnemu lub świeckiemu księdzu. Sprawę tę 
oddała Nadworna Kancelaria do referatu hofratowi Rautenstrauchowi, a jego vo-
tum, żeby nic nie zatwierdzać, tylko Bratkowskiego mianować – z łaski – opatem, 
przyjął Józef II (13 listopada 1783). Na mocy tego wystawione zostało po łacinie 
Confirmationsdiploma w uroczystej formie i posłane do Lwowa. Dyplom ten ukła-
dał hofrat Jan Wacław Margelik. Niezwłocznie też, wezwany do gubernium, stawił 
się ojciec Bratkowski, przysiągł, podpisał własnoręcznie i przypieczętował formułę 
przysięgi homagialnej (20 stycznia 1784), którą odesłano do Wiednia.

Ta uroczystość miała jednak zakończenie nieprzyjemne, bo kazano opatowi za-
płacić 350 fl. taksy. Była to suma na owe czasy ogromna i dlatego ojciec Onufry 
wystosował do Józefa II pokorną prośbą („supplex libellus”), w której wywodził, 

 20 Stebelski, Dwa wielkie światła…, dz. cyt., t. 2, s. 150.
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że już raz zapłacił taksę, kiedy mu król Polski („Rex Poloniarum”) nadał opactwo, 
a teraz każą mu płacić drugi raz tak wielką sumę, na którą zdobyć się nie może. Musi 
bowiem ze szczupłych dochodów opactwa płacić rocznie podatku dominikalnego 
„255 fl. rhen. et 36 cruciferos”, utrzymywać zakonników i spłacać długi zaciągnięte 
przez poprzedników. Przeto tak wysokiej taksy zapłacić nie mogąc, prosił o daro-
wanie zupełne albo choćby częściowe, a w najgorszym razie o rozłożenie na trzy 
raty. Do tej prośby dodał ojciec Bratkowski jeszcze jedną, to jest, żeby mu wolno 
było przyjąć dla podeszłego wieku, miał bowiem 63 lata, koadiutora, na którego 
proponował „bardzo zacnego” ojca Atanazego Pohoreckiego, szlachcica („de pa-
rentibus nobilibus ortum”).

Nadzwyczajna Komisja Duchowna oświadczyła się stanowczo przeciwko przy-
braniu koadiutora, ale godziła się na to, żeby taksę rozłożyć na raty W tym samym 
duchu wypadło przedłożenie Nadwornej Kancelarii, a Józef II zadecydował, żeby 
opatowi dać trzyletni termin („First”) z łaski. Przy tym kazał mu oświadczyć, 
że może sobie przybrać pomocnika, wszelako bez prawa następstwa21. Termin był 
dobrze obliczony, bo w trzech latach zdążył opat taksę zapłacić, a czwartego roku już 
opactwo miało być zniesione. Wiemy, że było wymienione w 1786 roku pomiędzy 
monasterami skazanymi na zniesienie, i już było wszystko do tego przygotowane, 
kiedy gubernium otrzymało dekret (12 grudnia 1788), żeby ze zniesieniem oby-
dwóch opactw, to jest Uniowa i Żółkwi, jeszcze zaczekało, póki nie nastąpi zmiana 
z opatami, mianowicie z powodu małego ich majątku. Sprawę tę należy wyjaśnić.

Znoszenia opactw nie zamierzył wcale Józef II i dlatego wspaniałe opactwa 
w Górnych i Dolnych Rakuzach do dziś dnia istnieją. Z reguły nazywają tam opa-
tów „prałatami”. Józef II pozwalał nawet na wybór opatów-komendarzy i przyzna-
wał im prawo, tak samo jak opatom, należenia do stanu prałatów (Praelatenstand) 
i do zasiadania w sejmach krajowych, czyli tzw. stanach. Wyznaczył nawet osobne 

 21 Arch. MWiO, Acta 100, Konw. 9, Sign. 468, ex 1733. Sign. 474, ex Novembri 1783. G. S. N. 1497 
Bericht galiz. Filial Commision, Lemberg, 3 September 1783. Brigido Jos. Knop Refer. Kicki Can. lat. 
rit., Angelowicz Can. rit. gr. Vidit Gubernium, Lemberg, 19 September 1783. Joseph Brigido, Math. Ertel. 
Allerunterth. Vertrag der B. Oe. Hofkanzley, Hofkammer und Banco Deputation, Wien, 30 October 1783. 
Kollowrat. Abt. v. Braunau, in margine: „Ich begenehmige das Einrathen der Kanzley. Joseph mpp. Zur 
Sitzung vom 24 November 1783 ad nr. 146. An das galiz. Guber., Wien, 13 November 1783. Praeiat de 
Braunau. An das galiz. Guber., Wien, 24 November 1783. Ad mandatum Joannes Venceslaus à Margelik. 
Know. 11, Sign. 329, ex Februario 1784. G. S. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 9 Horning 1784. Jos. Brigido. 
Al. Gr. Ugarte, Jos. Knop Refer. Na formule przysięgi położyli podpisy z pieczęcią: gubernator hr. Brigido, 
hr. O Donel. Referent Knop podpisał trzeci, ale pieczęci nie przyłożył. Konw. 12, Sign. 584, ex Julio 1784. 
Allerunterth. Vortrag. geistlich. Hofkommission, Wien, 20 Julius 1784. Allerunterth. Vortrag Ver. B. Oe. 
Hofkanzley, Wien, 22 Julius 1784. In margine. Resol. Aug. podp. Joseph mpp. An das galiz. Guber., Wien, 
29 July 1784. An das Lemberg Taxanit, Wien, 29 July 1784. 
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wynagrodzenie przeorom tych konwentów, w których mieli być ustanowieni opaci-
-komendarze22. Mówiliśmy też poprzednio, że opatowi Bratkowskiemu przyznano 
prawo zasiadania w Stanach Galicyjskich, a prawdopodobnie miał je też drugi opat 
greckokatolicki w Żółkwi. Skoro więc gubernium galicyjskie otrzymało spis mo-
nasterów bazyliańskich skazanych na zniesienie, a między tymi były oba opactwa 
w Uniowie i Żółkwi, nie wiedziało, co począć i jak sobie postąpić, bo był to pierwszy 
przypadek zniesienia opactw w Galicji, przy czym opatom i zakonnikom nie wy-
znaczono wcale osobnej pensji, pomijając to, że właśnie był opat w Uniowie zapłacił 
ostatnią ratę taksy za godność opacką, a miał teraz odejść z niczym.

Dochody opactwa w Uniowie podano na 2951 fl., lecz rozchodu było 3450 fl., przy 
czym podano we fasji koszty utrzymania opata na 1200 fl. Gubernium nie wiedziało 
więc, co począć. Sądziło, że wypadałoby dać opatowi przynajmniej 500 fl. rocznej 
pensji i wolne mieszkanie w jednym monasterów (bez jurysdykcji). Gorzej było 
z opatem w Żółkwi, bo tam było tylko 907 fl. dochodu rocznego, lecz opat utrzy-
mywał siebie i swoją służbę z własnego majątku. Co gorsza – Bratkowskiego dałoby 
się może umieścić gdzie na probostwie i przez to oszczędzić wydatków funduszowi 
religijnemu, lecz gorzej było z opatem z Żółkwi, który był złożony chorobą („hek-
tische Krankheit”), więc nie mogło być mowy o tym, żeby mógł objąć probostwo. 
Zachodziła przy tym jeszcze jedna nieprzyjemna okoliczność, że temu opactwu 
w Żółkwi „podarował” Józef II dyplomem własnoręcznie podpisanym (22 wrze-
śnia 1783) ciało Parteniusza za to, że zakonnicy oddali do Bukowiny „rzekomego 
świętego” Jana Nowego („selig seyn sollenden”). Gubernium proponowało więc, żeby 
ciało to przeniesione zostało do monasteru w Krechowie, tak aby pamięć, jeszcze 
świeża, „podarunku cesarskiego” nie zginęła.

Referent gubernialny Lacroix nie znał dokładnie tej sprawy relikwii, o której 
w sprawozdaniu pisał. Omawialiśmy ją obszernie na innym miejscu, powtórzymy 
ją więc tylko krótko dla związku. Relikwie Jana Nowego przywiózł król Jan III 
z wyprawy na Wołoszę w roku 1682 jako łup wojenny i podarował monasterowi 
w Żółkwi, który był wówczas jeszcze w schizmie. Dopiero w osiemnaście lat później 
przyjął unię, kiedy władyka lwowski Józef Szumlański ogłosił przystąpienie do unii 
z całą diecezją (1700). Mimo to czczono w Żółkwi relikwie Jana Nowego, chociaż 
synod zamojski (1720) do świętych go nie zaliczył. Minęło lat 92, kiedy czerncy 

 22 Arch. MWiO, Acta Gener. A., F. 102, Konw. 11, Sign. 564, ex Majo 1786. Circulare vom 27 Maji 1786. 
Konw. 14, Sign. 263, ex Februar 1787. Cirkulare an sämmtliche Landesstellen mit Ausnahme N. Ő. Görz 
und Triest, Wien, 12 Febr. 1787. „Den Prioren derjenigen Stifter, bey welchen Abbée commend, angestellt 
wird, wird jährlich 200 fl. Belohnung bewilligt”.
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schizmatyckiego monasteru w Suczawie zgłosili się do gubernatora hrabiego Hadika 
o zwrot tychże relikwii.

Gubernator zasięgnął opinii władyki lwowskiego Leona Szeptyckiego. Odpowiedź 
władyki jest smutnym świadectwem wystawionym unii, bo dowodzi, jak wątłe były 
jej podstawy u ludu i kleru. Władyka stwierdzał bowiem, że lud miał w wielkiej czci 
tego (schizmatyckiego) świętego i gdyby go teraz wydano z powrotem do Suczawy, 
to pielgrzymowałby jawnie lub potajemnie do Suczawy i brał udział w nabożeń-
stwach schizmatyckich czernców.

Ówczesny opat z Żółkwi Józef Dzikowski był również przeciwny wydaniu tych 
relikwii Jana Nowego i wysłał do Marii Teresy prośbę i dyplom konfirmacyjny, to jest 
autentyk relikwii zabezpieczający monasterowi wieczyste ich posiadanie. Wszelako 
gubernator hrabia Auersperg był przeciwny wystawieniu takiego cesarskiego dyplo-
mu, przeto skończyło się na tym, że sam gubernator wystawił bazylianom łaciński 
dokument, zabezpieczający im posiadanie relikwii (1775). Mimo to wydali te relikwie 
Jana Nowego monasterowi w Suczawie, i to dobrowolnie, nawet nie wiadomo kiedy. 
Natomiast prosili Józefa II o autentyk na drugie relikwie, również schizmatyckie-
go świętego Parteniusza oraz o pozwolenie cesarskie, żeby mogły być publicznie 
czczone. Autentyk ten wystawił Józef II 22 września 178323. Nazwano go dyplomem 
donacyjnym (Donationis Diploma) i z tego wnioskował referent gubernialny Lacroix, 
że cesarz relikwie te podarował monasterowi w Żółkwi. Nadmienić tu jeszcze 
trzeba, że Józef II wydał (27 grudnia 1787) przepis, żeby relikwie ze zniesionych 
kościołów klasztornych, zaopatrzone w autentyki, były przez konsystorze przecho-
wywane w osobnych schowaniach, natomiast relikwie niezaopatrzone w autentyk 
miały gubernie po cichu bez rozgłosu niszczyć, wszelako do tej czynności miał być 
przybrany delegat ordynariusza. Propozycja gubernialna nie była więc zupełnie 
zgodna z przepisami cesarskimi, lecz uwzględniała wyjątkowy przypadek Żółkwi.

Referent Kancelarii Nadwornej hofrat Haan miał dużo zimnej krwi i trzymał się 
tej zasady, że z redukcjami monasterów ruskich nie trzeba się spieszyć, a to głównie 
z obawy, żeby fundusz religijny nie miał stąd więcej szkody niż korzyści, bo bazy-
liańskie monastery były wszystkie bardzo biedne, przeto nie przyniosły nic zysku, 
z którego by się dało płacić pensje zakonnikom. Prawda – wywodził. hofrat – że oba 
opactwa bazyliańskie w Uniowie i w Żółkwi przeznaczone zostały na redukcję, 
lecz nigdzie nie powiedziano, żeby wszystkie monastery zostały naraz zniesione. 
Przeciwnie, polecono, żeby gubernium postępowało wolno i wedle lokalnych stosun-
ków. Gdyby się przeto naraz zniosło oba te opactwa, trzeba by opatom wyznaczyć 

 23 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz. cyt., s. 471–474.
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osobne pensje – i to najmniej po 500 fl. albo 650 fl., jak proponuje gubernium, lecz 
w takim razie zostałoby dla reszty zakonników tak mało dochodów, że z tego wyżyć 
nie mogliby i fundusz religijny musiałby płacić na ich utrzymanie. Albowiem we 
wspólności żyjąc, są tacy ludzie z małego zadowoleni, lecz skoro zostaną z klasztoru 
wydaleni, narzekają na skąpstwo rządu, jeśli nie dostaną po 200 lub 300 fl. Przy tym 
żądają opaci co najmniej po 700 do 800 fl. pensji. Tak np. w Uniowie żyje jedenastu 
zakonników z dochodów, które wynoszą 2900 fl., a właściwie tylko 2000 fl. Gdyby 
się więc to zgromadzenie rozwiązało, trzeba by opatowi wyznaczyć pensję i wtedy 
by powstał deficyt na utrzymanie reszty zakonników. Najlepiej przeto będzie czekać 
cierpliwie, aż obaj opaci w Uniowie i w Żółkwi umrą, zwłaszcza że opat w Żółkwi 
jest schorzały, a tymczasem liczba zakonników jeszcze się zmniejszy i wtedy koncen-
trację i redukcję będzie można przeprowadzić z korzyścią dla funduszu religijnego24.

Gubernium otrzymało skutkiem tego dekret, żeby się nie spieszyło ze zniesieniem 
tych opactw. Przewidywania p. hofrata ziściły się też częściowo, bo opat Bratkowski 
umarł już po dwóch latach (15 lutego 1790). Natomiast Dzikowski żył mimo cho-
roby dłużej i było z nim więcej kłopotu. Tymczasem niecierpliwiło się gubernium 
lwowskie, bo było przekonane, że skoro monaster jest skazany na zniesienie, to też 
powinien być niezwłocznie zniesiony. Dlatego kazał gubernator spisać inwenturę 
monasteru w Uniowie, a lwowska buchalteria wyrachowała, że im dłużej będzie 
monaster istniał, tym mniej zyska fundusz religijny, bo utrzymanie trzynastu zakon-
ników kosztuje więcej, niż przynoszą dochody. Za czym rosną długi, które – wedle 
doniesienia starostwa – już wynoszą 3640 fl. 46 kr. i ani mowy nie ma o tym, żeby 
można brać przewyżkę dochodów, co świeżo przepisał nadworny dekret (2 czerw-
ca 1789). Pokazało się wprawdzie, że w Uniowie było naprawdę tylko jedenastu 
czernców, lecz hrabia Brigido nakazał starostwu w Złoczowie, żeby wszelkimi 
przymusowymi środkami zmusiło opata do zapłacenia zaległości podatkowych 
i jak najostrzej („auf das härteste”) nagliło do restauracji budynków gospodarczych, 
zwłaszcza że dobra klasztorne miały na to dosyć drzewa. Starostwo proponowało też 
wydzierżawienie wsi klasztornej Jaktorowa drogą licytacji, bo z dzierżawy chciało 
zapłacić zaległe podatki, lecz starosta nie wiedział, że wieś tę pozwoliło gubernium, 
właśnie przed rokiem, wydzierżawić Janowi Lutyńskiemu, i to na trzy lata, przy 
czym zastrzegło, że wolno będzie wypowiedzieć dzierżawę rychlej, jeśliby monaster 
został zniesiony. Lutyński płacił dzierżawy 1186 fl. 54 kr. rocznie, przeto gubernator 

 24 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 19, Sign. 123, ex Decembri 1788. Bericht galiz. Gubern., Lemberg, 
23 October 1788. Brigido, Margelik, Refer. Sekretär Lacroix. Zur Sitzung vom 18 November 1788. Refer. 
Hofr. v. Haan. An das galiz. Guber., Wien, 12 Dezember. 1788 Haan. 



314 Kasaty klasztorów w Galicji. Wybór prac

polecił staroście, żeby położył rękę na tej sumie dzierżawnej i przede wszystkim 
brał z niej to, co potrzebne na opłacenie podatków i służebności („unterthänige 
Ersatzposten”). Pokazało się też po bliższym rozpatrzeniu, że dochody monasteru 
starczyły na utrzymanie jedenastu zakonników, licząc po 100 fl. na głowę, podczas 
gdy w innych monasterach nawet tyle nie było dochodu. W rezultacie więc przyszło 
gubernium do tego przekonania, że opactwa w Uniowie nie potrzeba jeszcze znosić, 
bo nie tylko ma dostateczne pomieszczenie, ale i wyżywienie dla jedenastu „indy-
widua”, podczas gdy we wszystkich innych monasterach dochody na to nie starczą. 
Taką opinię wypowiadało sprawozdanie gubernialne z 29 listopada 1789 roku25.

Majątek opactwa w Uniowie oszacowano na 41 901 fl. 36 kr., lecz po odciągnięciu 
długów zostawało czystego majątku 38 436 fl. 4 kr., dodawszy zaś kapitały zaległe, 
było 39 575 fl. Przy tym oszacowano trzy wsie klasztorne na 37 012 fl., a budynki 
na 880 fl. Konie i wozy ceniono na 36 fl., kościelne aparaty na 1755 fl. 41 kr. Bielizna 
i ubrania znalezione w monasterze miały wartość 42 kr.!

Tymczasem umarł opat Bratkowski (15 lutego 1790), a już 25 tego miesiąca wniósł 
władyka lwowski Bielański prośbę do gubernatora i do cesarza – który od pięciu dni 
już nie żył – o zniesienie opactwa w Uniowie i zamienienie monasteru na dom dla 
deficjentów (emerytów). Nie czekał jednak na tę prośbę hrabia Brigido, lecz otrzy-
mawszy od starosty w Złoczowie wiadomość o śmierci opata, nakazał mu, żeby 
zażądał od władyki w Przemyślu zamianowania komisarza duchownego i wyznaczył 
urzędnika z administracji domen oraz komisarza starostwa celem redukcji tego mo-
nasteru. Stało się to wszystko tak szybko, że już 10 kwietnia tego roku mógł hrabia 
Brigido przesłać sprawozdanie do Wiednia. Wywodził, że śmierć opata nadarzyła 
właśnie taką stosowną okoliczność („schickliche Zeitpunkt”) do zniesienia mona-
steru, na jaką kazano czekać. Zakonnicy zostali rozmieszczeni w monasterach: we 
Lwowie, Werchracie, Podhorcach i Pohoni, gdzie właśnie było tyle miejsc wolnych, 
tak że fundusz religijny nie będzie miał najmniejszego ciężaru („ohne geringste 
Belästigung des Religionsfonds”). Przy tym uzasadniał jeszcze gubernator potrzebę 
zniesienia opactwa w Uniowie tym, że monaster ten nie zajmował się wcale pracą 
parafialną ani też szkołami, a przeto w myśl nadwornego dekretu (3 stycznia 1780) 
należał do tych, które bez zwłoki powinny być zniesione. Co ważniejsza, uzasad-
niał gubernator zniesienie monasteru tym argumentem, że monaster gospodarstwo 
na swoich trzech wsiach prowadził bardzo niedbale, tak że popadł w długi i groziło 

 25 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 34, Sign. 101, ex Februar. 1790. G. S. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 
29 November 1789. Brigido, Sekretär La Croix, Refer. Zur Sitzung vom 3 Hornung 1790. Refer. Hofr. v. Haan. 
An das galiz. Guber., Wien, 15 Februar 1790. Haan.
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niebezpieczeństwo zupełnej ruiny, a co najciekawsze, przyznawał pan gubernator, 
że lasy klasztorne, odległe tylko o dwie mile od Lwowa, będą administracji dóbr 
państwowych bardzo przydatne i funduszowi religijnemu przyniosą znaczne korzy-
ści, bo we Lwowie drzewo na opał bardzo potrzebne. Przy tym i majątek monasteru, 
obliczony na 38 436 fl., przypadnie funduszowi religijnemu.

Wszystko to wyłożywszy, prosił hrabia Brigido o najwyższą decyzję: czy te jego 
zarządzenia zostaną zatwierdzone, czy też bazylianie mają wrócić do Uniowa i wy-
brać nowego opata? Na to odpowiedział referent Kancelarii Nadwornej hofrat Haan, 
że skoro już monaster został zniesiony, to przywracać go nie trzeba, lecz nadmienił 
przy tym, że gubernium nie powinno znosić klasztorów na własną rękę, tylko pier-
wej donieść i czekać na dalsze rozporządzenie. Była to lekka nagana, lecz takich 
było więcej, bo wiemy, że hrabia Brigido bardzo był skory do znoszenia klasztorów 
i monasterów26. Następnego roku (1791) kazano administracji domen oszacować wieś 
Uniów, ponieważ miała służyć za dotację arcybiskupa ormiańskiego we Lwowie27. 
Sprawa ta wzięła jednak inny obrót, bo trzy wsie opactwa w Uniowie oddane zostały 
później na dotację arcybiskupa ormiańskokatolickiego we Lwowie.

Śmierć ojca Bratkowskiego dała jaki taki pozór i pretekst do zniesienia opactwa 
w Uniowie, lecz mówiliśmy już, że ojciec Dzikowski w Żółkwi nie spieszył się 
na tamten świat, chociaż był schorzały. Hrabia Brigido niecierpliwił się tym bardzo, 
a chociaż znany nam dekret nadworny wyraźnie kazał na śmierć opata czekać, mimo 
to domagał się gubernator, żeby monaster w Żółkwi zamieniony został na kance-
larię starosty i kasę powiatową, nadto na depozytorium dla kościelnych aparatów 
i sreber oraz na mieszkanie dla kilku urzędników. Zwykle taki powód wystarczał 
do zniesienia klasztoru, lecz tutaj brano wzgląd na osobę opata i dlatego wniosek 
gubernatora został odrzucony (20 stycznia 1789, Nr. 66). Tej odmowy widocznie 
się nie spodziewano we Lwowie, bo starosta i urzędnicy rozgościli się w mona-
sterze już przed rokiem (1788). Upozorowano ten ich kwaterunek tym, że starosta 
wynajął rezydencję opata na mieszkanie, a sam odstąpił części pewne monasteru 
urzędnikom. Był tylko jeden mankament w tej rzekomej dzierżawie, a mianowicie 
ten, że starosta nic nie płacił, a ojciec Dzikowski bezustannie pisał do gubernatora 
zażalenia i domagał się opróżnienia monasteru. Wszelako w Żółkwi nie było sto-

 26 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 35, Sign. 111, ex Junio 1790 G. S. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 
10 April 1790. G. Z. 7997. Jos. Brigido, Lezzeni Refer. Zur Sitzung von 4 Maii 790. Refer. Hofr. von Hann. 
An das galiz. Guber., Wien, 12 Juni 1790. Haan.

 27 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 42, Sign. 135, ex Junio 1791. G. S. Bericht galiz. Staatsgüter Admin. 
die Abschätzung des Gutes Uniow zur Dotirung des armenischen Erzbischofs, Wien, 18 Juni 1791. Orig. 
in Actis N. 33 Armenisches Bisthum in Lemberg.
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sowanego umieszczenia („schickliches Unterkommen”) dla starosty i urzędników, 
przeto koniecznie trzeba było znieść opactwo.

Konieczność tej redukcji uzasadniało gubernium właśnie tym, że monaster jest nie-
zbędnie starostwu potrzebny, a więc wymaga tego ogólne dobro („gemeines Beste”). 
Wszelako zachodziła ta trudność, że opat Dzikowski wybudował rezydencję opacką 
przy monasterze własnym kosztem, przeto tej rezydencji nie można było zabrać ta-
kim samym prawem kaduka, jakim zabierano monaster. Gubernium proponowało 
więc, że wyznaczy czynsz, który starostwo będzie opatowi płacić od rezydencji, 
oczywiście niewielki („ein billiges Quantum”). Opat miał być przeniesiony razem 
z czterema zakonnikami do Krechowa i miał tam nadal pobierać dochody opactwa, 
ale tworzyć osobne zgromadzenie. Chodziło tylko o to, czy hegumen monasteru 
w Krechowie na to przystanie i jak te dwa zgromadzenia tam się pogodzą?

Ten kłopot był jednak drugorzędny, gdyż wciąż liczono na rychły zgon opata. 
Po jego śmierci miał być majątek opactwa zabrany, a czterej czerncy rozprosze-
ni po innych monasterach i to bez wszelakich kosztów dla funduszu religijnego. 
Przenosiny do Krechowa opata i zakonników miały się odbyć kosztem opata, lecz 
pierwej należałoby zrobić inwenturę, bo fundusz religijny rościł sobie pretensje 
do tego majątku. Zamierzano też sprzedać na licytacji wszelkie nieruchomości, 
a srebra i aparaty kościelne zabrać do powiatowego depozytu. Ciało Parteniusza 
mieli zakonnicy zabrać ze sobą do Krechowa. Tak proponował gubernator.

Część radców gubernialnych przewidywała jednak, że takie przesiedlenie opa-
ta i zakonników może wywołać nieprzyjemności i wrażenie („Weitwendigkeiten 
und Aufsehen”), nie mówiąc o przykrości wyrządzonej opatowi; przeto guber-
nium przedstawiło jeszcze drugą propozycję, to jest żeby opatowi postawić al-
ternatywę: czy chce doprowadzić do zniesienia opactwa przez swój upór, czy też 
woli dobrowolnie, lecz tanio oddzierżawić swoją rezydencję na mieszkanie dla 
starosty i urzędników? Łatwo przewidzieć, że referent Kancelarii Nadwornej ho-
frat Haan, który redagował dekret nakazujący, żeby czekano cierpliwie na śmierć 
jednego i drugiego opata, teraz oświadczył się za tym, żeby nie wywoływano po-
nownego niezadowolenia pomiędzy duchowieństwem („neue Verdriesslichkeitten 
bei dem Clerus”), lecz starano się grzecznie opata nakłonić do ustępstwa, przy 
czym hofrat pocieszał władze galicyjskie nadzieją, że z opatem niedługo będą 
miały kłopoty. Dodawał przy tym, że w swoim czasie będzie mogło być ciało 
Parteniusza („der Leib des Parthenius”) przeniesione do Krechowa28.

 28 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 44, Sign. 344, ex Martio 1791. Bericht galiz. Guber. Lemberg, 3 Feb-
ruar 1791. Gallenberg, Sekretär La Croix Refer. Zur Sitzung vom 15 Maerz 1791 Nr.334. Refer. Hofr. v. Haan. 
An das galiz. Guber., Wien, 30 März 1791. Haan.



Redukcje monaserów bazyliańskich w Galicji  317  

Opat Dzikowski umarł dopiero po dwóch latach (1793), lecz tymczasem stosunki 
tak się w Żółkwi zmieniły, że opactwo nie zostało zniesione.

Główną przyczyną, dla której gubernium galicyjskie domagało się zniesienia 
opactwa, była potrzeba umieszczenia w monasterze urzędu starostwa. Przy tym za-
mierzano jeszcze przebudować cerkiew tak, żeby ją podzielić na dwa piętra. Wszelako 
cerkiew była w Żółkwi potrzebna z tego powodu, że było tam kilka parafii ruskich. 
Wedle planu regulacji parafii miała być utworzona tylko jedna parafia w Żółkwi, 
ale z tym była bieda, że Rusini mieli tylko małą cerkiewkę, a potrzebna była wielka. 
Lecz i na to znalazł pan starosta radę, bo proponował, żeby w kościele dominikanów 
odbywało się nabożeństwo Rusinów, i to w pewnych godzinach – na przemian z ła-
cinnikami. Wyznaczono też nowego proboszcza, ks. Ślepkiewicza, i dwóch wikariu-
szów na tę nową, złączoną parafię greckokatolicką w Żółkwi, a parafianom kazano 
wybudować plebanię w ogrodzie klasztornym, jednakże poza klauzurą opackiego 
monasteru. Łatwiej jednak było nakazać, niż wybudować, bo parafianie się nie spie-
szyli, a ks. Hieronim Radziwiłł, który jako właściciel Żółkwi należał do konkurencji, 
popadł w konkurs (Krida). Zawikłane te stosunki majątkowe utrudniły ściąganie 
należności konkurencyjnych, lecz właśnie ten konkurs wywołał radykalną zmianę 
w stosunkach, bo administrator konkursowy Józefowicz wydzierżawił starostwu 
obszerne komnaty zamku w Żółkwi, gdzie i starosta, i kasa powiatowa, i urzędnicy 
znaleźli pyszne pomieszczenie, przeto rezydencja opacka stała się dla nich zbyteczna.

W takiej chwili umiera ojciec Dzikowski i gubernium otrzymuje dwie prośby, 
wręcz sobie przeciwne. Jedną nadesłano do gubernium z Kancelarii Nadwornej 
(29 stycznia 1794) z żądaniem opinii. Tę prośbę wniósł prowincjał bazylianów oj-
ciec Wiktor Starożyński do tronu, żeby opactwa w Żółkwi mimo śmierci opata nie 
znoszono. Uzasadniał zaś tym, że monaster może objąć całą parafię ruską, złączoną 
z kilku małych, skoro dotąd spełniał w mieście duszpasterstwo, a co ważniejsza, 
oszczędzi funduszowi religijnemu wydatku na utrzymanie parocha i dwóch wi-
karych. Co więcej, obiecywał prowincjał, że dostarczy z nowicjatu zdatnych „su-
biektów”, którzy będą mogli zastąpić świeckich nauczycieli w szkole normalnej 
w Żółkwi, przy której bazylianin był katechetą. W ten sposób cały dochód opactwa, 
obliczony (wedle fasji z 1782 roku) na 907 fl., służyć będzie na utrzymanie osób 
pracujących w parafii i w szkole (Pfarr- und Schulpersonal), na co by fundusz reli-
gijny daleko więcej wydawać musiał.

Druga prośba nadeszła do gubernium od władyki przemyskiego, który domagał 
się ponownie tego, żeby cerkiew bazylianów w Żółkwi zamieniona została na para-
fialną, a rezydencja opata przeznaczona na mieszkanie dla wikariuszów i parocha, 
który się użalał, że nie ma gdzie z żoną mieszkać.
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Gubernium zażądało sprawozdania od starosty w Żółkwi, który przedstawił 
zmianę, jaka zaszła w stosunkach, wyżej opisaną, i godził się na wniosek władyki 
przemyskiego, żeby cerkiew bazylianów obrócić na parafialną, a parocha umieścić 
w monasterze, albowiem wszelkie potrzebne reperacje wynosiłyby co najwy żej 
197 fl. 7 kr., podczas gdy na budowę plebanii musiałby fundusz religijny wydać 
2248 fl. 44 kr. Dla objaśnienia trzeba tu dodać, że dobra Żółkwi zabrane zostały 
na własność funduszu religijnego i z tego powodu byłby ten fundusz musiał płacić 
większą część konkurencji. Rozpatrzywszy się jednak bliżej w prośbie prowincjała 
bazylianów, uznał pan starosta, że fundusz religijny zrobi na tym lepszy interes, 
jeżeli opactwo nie zostanie zniesione. Obliczył bowiem, że paroch i jeden wikariusz 
dotąd opłacany („bisher passirter”) już prawie tyle kosztują, ile dochody opactwa 
wynoszą, nie mówiąc nic o kosztach utrzymania cerkwi i obszernych budynków 
klasztornych. Drugi zaś wikary byłby koniecznie potrzebny, przeto 150 fl. rocz-
nie trzeba by dołożyć. Niewiele też kładł starosta wagi na obietnice prowincjała, 
że bazylianie mogliby dostarczyć duchownych nauczycieli dla szkoły normalnej, 
a to z tej przyczyny, że monaster był na to zbyt ubogi. Wszelako upatrywał już w tym 
zysk kilkuset florenów rocznie, jeśliby bazylianie zobowiązali się utrzymywać 
zawsze jednego zakonnika, który by pełnił obowiązki utrakwistycznego kateche-
ty w szkole normalnej. Trzeci wreszcie zysk byłby w tym, że można by sprzedać 
porozrzucane grunty dawniejszych parochów greckokatolickich. Z drugiej strony, 
brał starosta i to w rachubę, że cerkiew tego monasteru była zawsze celem licznych 
pielgrzymek ruskiego ludu z tego powodu, że tam było pierwej przechowywane ciało 
Jana z Suczawy, a następnie „podarowane” przez cesarza Józefa ciało Parteniusza. 
Przyznawał wreszcie, że proponowane przezeń pierwej odprawianie nabożeństwa 
greckokatolickiego w kościele Dominikanów miałoby wiele niedogodności, już dla 
samej różnicy w kalendarzu. Rusini więc będą zadowoleni i Polacy unikną zatargów, 
nieuniknionych przy wspólności kościoła.

Gubernator galicyjski hrabia Mailath Szekeli podzielał zupełnie zdanie starosty 
i proponował także zatrzymanie opactwa. Był nawet za tym, żeby nie sprzedawać 
drobnych gruntów po ruskich parochach w Żółkwi, tylko oddać je bazylianom 
za to, że obejmą po nich pracę parafialną, wszelako domagał się tego, żeby monaster 
w Żółkwi był zobowiązany do dostarczania, bez żadnego wynagrodzenia, nauczycieli 
do szkoły normalnej. Obliczał przy tym nowy zysk funduszu religijnego, iż nie będzie 
potrzebował płacić za trzy „subiekta” w seminarium generalnym, które bazylianie 
z Żółkwi sami będą musieli opłacać, żeby mieć potrzebne siły nauczycielskie dla 
szkoły normalnej. Na jedną jeszcze okoliczność zwracało gubernium uwagę, a mia-
nowicie na to, że po zniesieniu opactwa w Uniowie pozostała tylko jedna w Galicji 
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godność opata w Żółkwi dla emulacji bazylianów, którzy w obecnych stosunkach 
mało mogą mieć nadziei, żeby godności biskupiej dostąpili. Cesarz miałby przy tym 
możność wynagrodzenia zasłużonych – i to bez żadnych kosztów.

Wszystko dobrze się składało, zachodziły jednak trzy przeszkody, które trzeba 
było usunąć. Pierwsza była w tym, że dekret nadworny z 21 grudnia 1792 roku 
przepisał liczbę szesnastu monasterów, które miały pozostać, a opactwo w Żółkwi 
skazywał na zniesienie. Skoro by się więc opactwa nie zniosło, zostałoby mona-
sterów siedemnaście. Lecz na to znalazła się łatwo rada, bo właśnie otrzymało 
gubernium od administracji domen wniosek o zniesienie monasteru w Laszkach 
(Czernelicy) pod Jaworowem, którego czerncy naprzykrzali się administracji lasów 
kameralnych żądaniem 69 sosen i 5 kop łat na reperację podupadłych budynków. 
Wnioskowano więc, że najlepiej będzie monaster w Czernelicy skasować, rozległe 
grunty przyłączyć do dóbr kameralnych jaworowskich, a sześciu zakonników prze-
siedlić do innych monasterów. W ten sposób jeszcze by skarb miał zyski. Prawda, 
że monaster w Czernelicy miał być zatrzymany jako potrzebny do duszpasterstwa, 
ale można by się obyć bez niego, bo przecie są powiaty, jak np. tarnopolski i stryj-
ski, w których nie masz ani jednego monasteru, a duszpasterstwo daje sobie bez 
nich radę. Prawda i to, że w powiecie żółkiewskim zostałyby trzy monastery, to jest 
w Żółkwi, Krechowie i Krystynopolu, lecz wszystkie trzy uznawano za pożyteczne 
i potrzebne. Wszelako pozostawała jeszcze trzecia przeszkoda, i to najtrudniejsza, 
a to, że ks. Sklepkiewicz już był kanonicznie instytuowanym parochem w Żółkwi, 
przy cerkwi Świętej Trójcy, i mieszkał w najętym mieszkaniu w mieście. Cerkiew 
była jednak za mała na wszystkie połączone parafie, przeto tak wielka parafia musiała 
być przeniesiona do cerkwi klasztornej. Monaster miał wprawdzie dostarczyć za dar-
mo dwóch wikarych, lecz parocha z żoną nie można było w monasterze umieścić. 
Gubernator wywodził więc, że monaster powinien płacić mieszkanie parochowi, 
a ponieważ dom przezeń wynajęty chciał właściciel sprzedać, przeto powinni by ba-
zylianie ten dom kupić, swoim kosztem restaurować, a skoro dom będzie niepotrzeb-
ny, mogliby go sprzedać. Jakim prawem miał monaster robić te wydatki i z czego 
miał brać na to pieniądze – o to głowa nie bolała gubernatora. Wszelako uznawał, 
że bazylianie najlepiej by zrobili, gdyby nakłonili ks. Sklepkiewicza do starania się 
o inne probostwo i zapłacili mu koszty przesiedlenia. Tak się też rzeczywiście stało, 
bo przeniesiony został do Turiwki.

Była tam wreszcie czwarta trudność w tym, że śp. opat Dzikowski zapisał rezy-
dencję opacką, która była jego prywatną własnością, oraz kapitał 2500 fl. i kilka 
książek swojemu krewnemu Janickiemu, lecz z trudnością tą załatwił się gubernator 
krótko, bo pozwolił wydać książki, ale z reszty nie pozwolił nic dawać.
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Propozycję gubernialną uznał za słuszną referent Kancelarii Nadwornej hofrat 
Haan i gubernium otrzymało dekret polecający zatrzymanie opactwa w Żółkwi, 
a „redukcję” monasteru w Laszkach (Czernelicy)29. Zaraz też rozpisało gubernium 
konkurs na godność opata w Żółkwi. Zgłosiło się niebawem aż siedmiu kom-
petentów, mianowicie: 1) prowincjał bazylianów Wiktor Starożyński; 2) Julian 
Zdziurzyński, hegumen monasteru Świętego Onufrego we Lwowie i prokurator 
prowincji; ten wysłał podanie wprost do cesarza. Trzeci był Marcjan Tarnawski, ka-
techeta i dyrygent szkoły w Buczaczu. Z kolei następowali: 4) Glycerius Dubicki, he-
gumen w Drohybyczu; 5) Doroteusz Michalski, hegumen w Buczaczu; 6) Innocenty 
Krzyżanowski, hegumen w Krechowie, i wreszcie 7) Hilarion Tarasowski, hegumen 
w Pohoni. Listę kompetentów posłało guberniom władykom greckokatolickim, to jest 
Bielańskiemu we Lwowie i Angelowiczowi w Przemyślu, żeby wspólnie ułożyli ter-
no. Obaj zgodzili się na terno w następującym porządku: primo loco Starożyński, 
2. Michalski, 3. Tarnawski. Gubernium godziło się na to, aby Starożyński był 
na pierwszym miejscu postawiony, ponieważ uznawało jego zasługi jako prokura-
tora prowincji około monasterów, a przede wszystkim tę zasługę, że funduszowi 
religijnemu dużo przysporzył zysku przez to, że doniósł o kapitałach, które były 
własnością zagranicznych monasterów i mogły być zabrane! Na trzecim miejscu 
stawiało gubernium ojca Michalskiego.

Sprawa ta toczyła się w osobnej komisji nadwornej, zwanej Dyrektorium w Ka-
meralnych i Publiczno-Politycznych Sprawach, a referentem był hofrat Haan. Dyrek-
torium to przedstawiło cesarzowi do nominacji na opata Starożynskiego, ponieważ 
piastował kilka godności (chargen) jako profesor teologii, wizytator zakonu, supe-
rior monasteru Świętego Jura, a obecnie, od lat jedenastu, jako prowincjał zakonu 
zajmował się gorliwie szkołami (Schulfach) i ma różne zasługi. Franciszek I zgodził 
się też na tę propozycję i gubernium zostało o tym niezwłocznie zawiadomione. 
Tymczasem zaszła niemiła dywersja, albowiem pani Zofia Kazanowska wystąpiła 
z pretensją do prawa nominacji opata w Żółkwi, i to w imieniu swego syna z pierw-
szego małżeństwa, księcia Dominika Radziwiłła. Pani ta, z domu książęcego Thurn-
-Taxis, udała się z tą sprawą wprost do cesarza i dowodziła, że dobra jej małoletniego 
syna Dominika, między którymi była Żółkiew, sprzedane zostały za cudze długi, 
mianowicie stryja, księcia Karola Radziwiłła, który – jako rodzony brat ojca Hie-
ronima – był opiekunem Dominika, lecz jeszcze w czasie jego małoletniości umarł. 

 29 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 47, Sign. 178, ex Julio 1795 G. S. Bericht. gal. Guber., Lemberg, 3 Julius 
1795. G. Z. 16419. Jos. Mailath. Sekret. La Croix Refer. Zur Sitzung vom 25 Julius 1795. Refer. Hofr. v. Haan. 
An d. galiz. Guber., Wien, 25 Julius 1795. Haan.
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Dobra zaś sprzedane zostały bez prawnego zastępstwa pupila. Zresztą, żeby ułatwić 
sprawę, godziła się pani Kazanowska na to, aby Starożyński był opatem, skoro już 
został mianowany, lecz na przyszłość chciała warować prawo swojego syna, bo miała 
nadzieję, że wyprocesuje nieprawnie zabrane dobra.

Gubernator hrabia Geisruck przyznawał, że innych krajach austriackich mają 
prywatne osoby prawo patronatu i obsadzania opactw, lecz dowodził, że w Żółkwi 
prawo to ustało ze śmiercią opata z tej przyczyny, że opactwo zostało zniesione. 
Skoro zaś Najjaśniejszy Pan opactwa raczył przywrócić, przeto jest to nowa fun-
dacja Najjaśniejszego Pana („ein neues Stiftungswerk Euer Majestät”), a przeto 
też i prawo nominacji przeszło na cesarza. W odpowiedzi otrzymał gubernator 
rezolucję, że nominacja na duchowne godności jest wyłącznym prawem cesarza30. 
Pani Kazanowska nie była jednak tak łatwowierna, jak w Wiedniu sądzono, i po-
szła na drogę sądową, bo nie ulegało wątpliwości, że dziedzice Żółkwi mieli prawo 
mianowania opatów bazyliańskich tak samo, jak mianowali prepozytów kolegiaty. 
Teraz zaś stało się prawo patrona tym pewniejsze przez to, że opat został parochem, 
i to jedynym, w miejsce po znoszonych mniejszych parafiach greckokatolickich, 
które dziedzic Żółkwi poprzednio obsadzał. Wszelako proces w tej sprawie wlókł 
się bez końca i wyrok jeszcze nie zapadł po dwunastu latach, kiedy opat Starożyński 
umarł (9 marca 1808). Nie oglądając się też wcale na pretensje patrona, przedstawił 
metropolita greckokatolicki Angelowicz rządowi trzech kandydatów na opactwo 
w Żółkwi. Na pierwszym miejscu postawił znanego nam już Zdziurzyńskiego, 
na drugim Arseniusza Kadkiewicza, profesora wschodnich języków i studium bi-
blijnego w liceum lwowskim, a na trzecim miejscu prokuratora prowincji, który już 
poprzednio był kandydatem, Marcjana Tarnawskiego. Natomiast gubernium posta-
wiło na pierwszym miejscu Kadkiewicza, dlatego że od dwudziestu lat poświęcał 
się nauczaniu młodzieży i zyskał na tym polu wielkie zasługi.

W Kancelarii Nadwornej oddano tę sprawę do referatu hofratowi ks. Gruberowi, 
który z akt poprzednich nie mógł się doczytać przebiegu tej sprawy i dlatego żądał 
różnych wyjaśnień od gubernium lwowskiego, które nam już są znane. Dochodzenia 
w Galicji trwały cztery lata. Rozczytawszy się w sprawozdaniu gubernialnym, 
wreszcie po pięciu latach zakonkludował ksiądz referent, że nie zgadzałoby się 

 30 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 48, Sign. 63, ex Junio 1796. Allerunterth. Vertrag treugch. Directorii 
in Cameralibus et publico-Politicis. Wien, 14 Maii 1796. Oberster Directorialminister Gr. v. Lazansky, 
Vicepresid. Frhr. v. Degelmann. v. Haan Refer. In Margine: Placet das Einrathen des Directorii Franz 
mpp. An das galiz. Guber., Wien, 10 Junii 1796. Konw. 49 Sign. 71 ex Augusto 1796. Bericht galiz. Guber., 
Lemberg, 22 Julius 1796, Joh. Gaisruck, La Croix Refer. zur Sitzung, 12 August 1796. Refer. Hofr. v. Haan. 
An das galiz. Guber., Wien, 16 August 1796.
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to z godnością panującego, żeby miał czekać na zakończenie procesu, bo jeśliby 
książę Dominik Radziwiłł wygrał, to wtedy cesarz mógłby tylko tego mianować 
opatem, któremu by książę dał prezentę na probostwo. Ks. hofrat Gruber postawił 
też na pierwszym miejscu Zdziurzyńskiego, zgodnie z propozycją metropolity, al-
bowiem – jak wynikało z akt – nadzwyczajne zasługi położył jako prowincjał za-
konu. Stosownie do tego wniosku mianował Franciszek I opatem w Żółkwi Juliana 
Zdziurzyńskiego.

Ta jedna tylko zaszła różnica przy tej nominacji, że poprzedni opat Starożyński 
nie zapłacił wcale taksy nominacyjnej, a teraz ks. hofrat Gruber wykalkulował, 
że Zdziurzyński powinien zapłacić taksę za nominację (titulo collationis regiae), 
gdyż ma liczne dochody z trzech parafii, to jest: macierzystej parafii w Żółkwi 
(500 fl. 9 kr), z filii Wola Wysocka (129 fl. 39 kr), a nadto z Winnik (83 fl. 33 kr), 
razem więc ma rocznego dochodu 718 fl. 22 kr.31. Zapomniał tylko dodać ksiądz 
referent, że z tego dochodu musiał opat utrzymywać zakonników w monasterze, 
z których pracowało dwóch jako wikariusze, a jeden jako bezpłatny katecheta. 
Gubernium otrzymało przy tym polecenie, żeby kazało wszystkie dochody ściśle 
obliczyć i nadesłało te wykazy do Generalnego Urzędu Taksatorskiego w Wiedniu.

Rozdział III. Redukcje czternastu monasterów (1787–1789)

Opowiadanie dziejów dwóch opactw bazyliańskich zaprowadziło nas w czasy 
poza panowaniem Józefa II, wracamy więc do roku 1787, w którym dekret wrze-
śniowy skazywał czterdzieści dwa monastery na redukcję, a sześć tylko zostawiał. 
Mówiliśmy już, że znoszenie monasterów odbywało się z pośpiechem jeszcze 
większym niż klasztorów łacińskich, bo nie tylko gubernator znosił – bez pyta-
nia o pozwolenie Kancelarii Nadwornej – lecz nawet starostowie to czynili, nie 
czekając na upoważnienie od gubernatora. O niektórych monasterach nie mamy 
też żadnych wiadomości, kiedy zostały zniesione, dlatego że były małe, ubogie 
i ukryte po lasach. Tak np. monaster w Złoczowie leżał daleko od miasta, w lasach. 
Wiadomo nawet, że Święty Jur nie był w samym Lwowie, lecz daleko za miastem. 
Mało więc rozgłosu wywoływało znoszenie ukrytych monasterów i tym łatwiej 

 31 Arch. MWiO, Acta Gener., F. 649, Konw. 60, Sign. 158, ex Julio 1813 G. S. Allerunterh. Vortrag 
ver. Hofkanzlei, Wien, 3 Junii 1813. Oberster Kanzler Graf von Ugarte, Hofr. von Gruber Refer. In Margine: 
“„Ich verleihe diese Abtey dem Julian Zdziurzynski und nehme im Übrigen den Ihalt dieses Vortrages 
zur Nachricht”, Brardeis, 20 July 1813. Franz mpp. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 29 Julii 1813. Dekret 
a. d. Generaltaxamt de eodem. Ohne Stempel.
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mogły władze galicyjskie to robić. Były też monastery, jak np. w Swaryczowie, 
gdzie był tylko jeden zakonnik, gdy tenże umarł (1788), stał monaster opuszczony 
w odległych zaroślach („im Gebüsch”). Oczywiście, był też wpływ religijny, mo-
ralny, kulturalny i społeczny klasztorów polskich na ludność całkiem inny niż tych 
ubogich i samotnych pustelni na ludność ruską. Na tę okoliczność zwracamy uwagę; 
później o niej jeszcze raz będzie mowa. Zdaje się też, że niektóre małe rezydencje 
po folwarkach uważano także za monastery, bo np. Lisznia, Letnia, Dereżyce są 
raz wymienione jako folwarki monasteru w Drohobyczu, a drugi raz figurują jako 
monastery, które już za Marii Teresy zostały zniesione. Oprócz tego były jeszcze 
trzy monastery zniesione za Marii Teresy, to jest: Łuka (1779), Lasek i Łukawica 
(1780). Ten ostatni monaster miał być – wedle wniosku ojca Bratkowskiego – po-
łączony z monasterem w Czortkowie, który (1774) liczył czterech zakonników, 
lecz zdaje się, że i Czortków został niedługo po tym zniesiony. Wiemy tylko tyle, 
że sprzedaż tego monasteru przyniosła funduszowi religijnemu 4920 fl.32. Zaraz też 
po ogłoszeniu wrześniowego dekretu (1787) zniesione zostały monastery: Bielina, 
Biesiady, Domaszów i Zbaraż.

Rozkaz zniesienia monasteru w Zbarażu wydało gubernium galicyjskie, nie cze-
kając dekretu wrześniowego, już 8 lipca 1786, lecz hegumen Benedykt Płoszczański 
dowiedział się wcześniej o tych zamiarach i uciekł za granicę, zabrawszy ze sobą 
pieniędzy i rzeczy na 781 fl. 30 kr. Wartości. Komisja abolicyjna mogła tylko 
spisać protokół w tej sprawie, ale zbiega pochwycić już nie zdołano. Tymczasem 
w miejsce zbiegłego Płoszczańskiego przybył do Zbaraża nowy hegumen Innocenty 
Krzyżanowski, a gubernium posłało tam (rozkazem z 14 lipca 1786 roku) jako ko-
misarza śledczego Józefa von Czernika, praktykanta w starostwie tarnopolskim. 
Komisarz spisał ponowny protokół, z którego się pokazało, że Płoszczański za-
brał ze sobą powóz, konie, uprząż, nieco naczyń kuchennych, między innym trzy 
miedziane kociołki („3 kupferne Kastroll”), parę łyżek itp. Sprzedał też trochę 
zboża i zabrał nieco gotówki, tak że wszystko razem mogło wynosić 828 fl. 10 kr. 
Gubernium udawało się do konsystorza greckokatolickiego z zapytaniem, gdzie się 
obraca Płoszczański, lecz otrzymało odpowiedź, że chwilowo nic o nim nie wiado-
mo. Tymczasem otrzymał tenże konsystorz denuncjację od ks. Wyszotrawskiego, 
że Płoszczański utrzymywał podejrzany stosunek z jakąś Miedzianowską i z tego 
powodu pociągał do odpowiedzialności prowincjała bazylianów ojca Starożyńskiego. 
Również brał konsystorz na indagację zakrystianina w Zbarażu Sienieckiego, 

 32 Arch. MWiO, Acta Gener. F. 2, Fasc. 649, Know. 62, Sign. 92 ex Aprili 1817. S. Brunner, Mysterien, 
Mainz 1869, s. 378, podaje rok zniesienia 1792, a majątek 2148 fl.
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którego oskarżono, że utrzymywał stosunki ze zbiegiem i sam chciał z nim uciec. 
Wszelako obaj oskarżeni uznani zostali ostatecznie za niewinnych. W każdym ra-
zie miał się jeszcze fundusz religijny czym pocieszyć, bo zakonników ze Zbaraża 
przeniesiono do innych monasterów, tak że fundusz religijny nie potrzebował nic 
płacić, a majątek czysty, po zapłaceniu długów (271 fl. 18 kr.), ceniono na 5586 fl. 
46 kr. Kościół i budynek klasztorny szacowano na 1200 fl. A nadto posiadał mona-
ster realności i jurydykę Załucze Małe, które kupił Tadeusz Oświecimski i zapłacił 
(ratami po 6030 fl) razem 24 113 fl. Aparaty i srebra kościelne cenione na 447 fl. 
30 kr. kazano odstawić do żydowskiej spółki „Dobrucka i Syn” w Wiedniu, a katalog 
biblioteki klasztornej posłano do biblioteki uniwersyteckiej i do biblioteki nadwornej 
(Hofbibliothek) w Wiedniu, żeby sobie wybrały dzieła potrzebne33.

Niebawem też zniesione zostały przez starostę dwa monastery w złoczowskim 
powiecie, to jest w Wolicy i Jasienicy. Zrobił to starosta na własną rękę, bez upo-
ważnienia ze strony gubernium, które domyślało się, że starosta zrobił to ze źle zro-
zumianej gorliwości służbowej („aus Missverstand und Diensteifer”). Ta gorliwość 
tłumaczyła się tym, że wedle planu regulacji parafii miało być w Wolicy utworzone 
nowe probostwo, a ponieważ bazylianie zajmowali się tam pracą parafialną, prze-
to starosta zarządził tak, że przełożony monasteru miał zostać proboszczem i żyć 
z dochodów monasteru, mianowicie folwarku (jurydyki), który do niego należał. 
Na tym zyskiwał fundusz religijny, bo (wedle dekretu nadwornego z 9 października 
1788) proboszcz musiałby dostawać rocznie 300 fl., a dochody monast eru wynosi-
ły tylko 105 fl., na czym poprzestawał przełożony monasteru. Majątek monasteru 
w Wolicy obliczono na 3446 fl. 29 kr. – i to po odtrąceniu długów (89 fl. 50 kr.). 
Sama więc tylko jurydyka przynosiła 105 fl. dochodu. Chwilowo miał ten dochód 
służyć na utrzymanie przełożonego monasteru jako proboszcza parafii, lecz probo-
stwo to miało już przeznaczoną inną siedzibę, w Sokoli. Z tego powodu otrzymało 
gubernium upomnienie, żeby po przeniesieniu parafii jurydykę sprzedało i doliczyło 
do inwentury (Einziehungsinventar) monasteru w Wolicy34.

 33 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 20, Sign. 275, ex Majo 1788. G. S. Bericht. Prov. u. Kaal. Buchhalterey, 
Lemberg, 18 Maerz 1788. Nr. 905 ex 1787. Vidit Gubernium, Lemberg, 5 April 1788. Joseph Brigido. Zur 
Sitzung vom 13 Maii 1788. Refer. Hofr. von Fritz. Decret a. d. galiz. Guber., Wien, 13 Mai 1788. Fritz. Konw. 
21, Sign. 210, ex Febr. 1789. Bericht Prov. Kaal. Buchhalterey, Lemberg, 10 October 1788. Vidit Gubernium, 
Lemberg, 30 October 1788. Jos. Brigido, Margelik, Lacroix. Zur Sitzung vom 24 Horming 1789 Refer. Hofr. 
v. Fritz. An das galiz. Guber., Wien, 19 Februar 1789. Fritz. 

 34 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 24, Sign. 224, ex Novembri 1789. G. S. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 
7 Maii 1789. Jos. Brigido, Lacroix. Zur Sitzung vom 10 Novemberg 1789. Refer. Hofr. von Fritz. An d. galiz. 
Guber., Wien, 15 November 1789. Fritz.
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Czy w Wolicy był tylko jeden zakonnik, którego mianowano proboszczem, czy 
też było ich więcej i co z nimi się stało, nie wiadomo. Natomiast w drugim monaste-
rze, który również został zniesiony przez starostę złoczowskiego, to jest Jasienicy, 
było siedmiu zakonników i tych trzeba było przenieść do innych monasterów. Lecz 
komisarz powiatowy von Wohlfeld, który monaster znosił, pisał w sprawozdaniu, 
że trzeba zakonnikom sprawić nowe ubranie, albowiem ich suknie były tak po-
darte, że bez wzruszenia nie mógł na nich patrzeć („dass man sie ohne Rührung 
nich ansehen kann”). Dano więc ojcu Sereniuszowi Dmitrowskiemu, którego prze-
niesiono (3 grudnia 1788) do Złoczowa, na cały rok 12 fl. 20 kr. Tyleż dano ojcu 
Demetriuszowi Szczerbackiemu, który był umieszczony w Podhorcach. Tak samo 
otrzymał przełożony monasteru ojciec Tadeusz Laskiewicz 12 fl. 30 kr. na niezbęd-
ne ubranie („zu seiner nothwendigsten Kleidung”). Może by nie byli i tego dostali, 
gdyby nie był prokurator prowincji ojciec Zdziurzyński upominał się o te pienią-
dze na ubranie („Kleidunsgeld”), które im się wedle dekretów cesarskich należały. 
Otrzymał też takie samo wsparcie na ubranie ojciec Hieroteusz Biliński, lecz dopo-
minał się jeszcze wypłaty 117 fl. 35 kr., które mu się należały. Tę pretensję jednak 
kazało gubernium wpierw dokładnie zbadać przez urząd fiskalny. Tak samo miały 
być zbadane pretensje dwóch innych zakonników, to jest ojca Barcikowskiego i ojca 
Modesta Śliwińskiego.

Przy znoszeniu tego monasteru był czynny jako duchowny komisarz abolicyjny 
dziekan Sabatowski i dopominał się wynagrodzenia kosztów podróży i żywienia 
(Reiss- und Zehrungskosten), lecz gubernium kazało go przez urząd powiatowy 
uwiadomić, że nic nie dostanie. Natomiast komisarzowi Wohlfeldowi naznaczono 
1 fl. 40 kr. dziennych diet (Reisepartikularien). W dodatku jednak dostał surową 
naganę za to, że nie tylko samowładnie sobie postępował przy znoszeniu monasteru 
i przekroczył granicę swej władzy, lecz śmiał jeszcze pisać do gubernium z przy-
cinkami („mit anzüglichen Ausdrücken”).

Przede wszystkim popełnił komisarz ten błąd, że nie tylko sprzedał budynki 
klasztorne i młyn, na co miał pozwolenie, ale że sprzedał także cerkiew, chociaż 
wyraźnie było to zakazane rozporządzeniem gubernialnym. Niewielka jednak była 
to strata, bo inżynier powiatowy oszacował cerkiewkę na 50 fl., a komisarz sprzedał 
ją za 25 fl. Tę cerkiewkę kupiła (z drugiej ręki za 50 fl.) gmina Podsosnów, gdzie 
miało być erygowane probostwo. Tymczasem gmina ta została przyłączona do parafii 
w Mikołajewie, więc nie wiedziała, co począć z cerkiewką, niepotrzebnie kupioną. 
W domiar złego wydzierżawił komisarz grunty klasztorne bez licytacji i nie pozo-
stawało nic innego, jak dzierżawę zatwierdzić. Majątek monasteru w Jasienicy sza-
cowano na 847 fl. 48 kr., a roczny dochód obliczono na 47 fl. 30 kr. Przy ściślejszym 
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dochodzeniu pokazało się jednak, że monaster miał 3000 fl. kapitałów w papierach 
publicznych, które już fiskus miał w ręku. Zyskał więc fundusz religijny 3848 fl.35.

Daleko większy zysk przyniosło funduszowi religijnemu zniesienie monasteru 
w Strusowie (1788). Majątek jego obliczała wprawdzie komisja abolicyjna tylko 
na 26 024 fl. 36 kr., tak że po zapłaceniu długów (1002 fl.) zostawało 25 022 fl. 26 kr. 
Lecz majątek był większy, bo nie doliczono kapitału 15 000 fl., który zahipotekowa-
ny był (1781) na dobrach hrabiego Stanisława Potockiego w Krystynopolu. Wynosił 
więc majątek w Strusowie 31 750 fl. Miał też monaster jurydykę Warwarzyńce, którą 
wydzierżawiono szlachcicowi Janiszewskiemu za 125 fl. rocznie. Nadto mieli bazy-
lianie w Strusowie prawo wolnego wyrębu w lasach dominialnych i wolnego mlewa 
w dominialnym młynie. Starostwo w Tarnopolu miało jednak dopiero obrachować, ile 
te dwa przywileje mogły być warte, na brzęczącą monetę, dla funduszu religijnego36.

Zakonników ze starostwa przeniesiono do monasterów w Buczaczu i Ułaszkow-
cach, a starostwo w Tarnopolu wypłaciło im po 21 fl. 20 kr. diet i kosztów podró-
ży („Verpflegs und Reisegelder”). Nie starczyło to oczywiście nawet na ubranie. 
Dlatego też czerncy przeniesieni do Buczacza domagali się jeszcze dopłaty 87 fl. 
30 kr., lecz żądania te kazano pierwej zbadać dokładnie w urzędzie fiskalnym. Tak 
samo żądali przeniesieni do klasztorów bazylianie: ojciec Szmerecki, który był 
kaznodzieją w Strusowie, 27 fl., ojciec Maksymilian Chicewicz żądał 18 fl., a były 
zakrystianin Czaczkowski domagał się 33 fl. Gubernium kazało również urzędowi 
fiskalnemu zbadać dokładnie te pretensje, bo uznawało je za wątpliwe.

Charakterystyczne dla owych czasów jest to, że monaster w Strusowie był winien 
Ormianinowi Przystackiemu 52 fl. za wino, a Żydom: Majerowi Rosenbaumowi 14 fl. 
15 kr., Hokansowi Jankelowi 9 fl. 45 kr., Wolfowi Herwegowi w Mikulincach 6 fl. 
45 kr. za samą gorzałkę. Posiadał jednak monaster także bibliotekę, i odpis katalo-
gu, z wyjątkiem ksiąg liturgicznych (Mess- und Chorbücher), posłano dyrektorowi 
biblioteki uniwersyteckiej v. Bretschneiderowi do Lwowa, żeby oświadczył, jakie 
książki byłyby potrzebne do biblioteki uniwersyteckiej lub nadwornej w Wiedniu. 
Reszta miała być sprzedana na dochód funduszu bibliotecznego.

Wedle planu regulacji parafii miały być w Strusowie erygowane dwie parafie, 
to jest greckokatolicka i łacińska, dla której musiał być zbudowany nowy kościół. 
Natomiast cerkiew monasteru kazano obrócić na parafialną greckokatolicką, a mu-

 35 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 39, Sign. 134, ex Junio 1789. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 31 Dezem-
ber 1789. Brigido, La Croix. Bericht Stift. Hofbuchalt. Wien, 28 Maii 1790. 

 36 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 22, Sign. 208, ex Julio 1789. Nr 406. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 
29 April 1789. Brigido, Lacroix. Bericht Stift. Hofbuchhalterey, Wien, 4 Julius 1789. Zur Sitzung vom 14 
Julii 1789. Refer. Hofr. v. Fritz. An das galiz. Guber., Wien 18 Julii 1789. Fritz. 
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rowaną cerkiew chciano sprzedać dziedzicowi Strusowa, byle dał 10 proc. zadatku. 
Sam monaster kazano zamienić na magazyn wojskowy, lecz w swoim czasie miał 
być tamże pomieszczony paroch ruski z wikariuszami. Wszelako te zarządzenia 
gubernialne okazały się niewykonalne, albowiem starosta w Tarnopolu objaśnił, 
że murowana cerkiewka jest za mała dla łacińskiej parafii, więc dominium kupić jej 
nie chce. Przeto rozporządzono (8 lipca 1788), żeby cerkiewkę murowaną sprzedano 
dziedzicowi jako materiał budowlany, byle dał 10 proc. zadatku, bo resztę będzie 
mógł spłacać ratami.

Równocześnie (1788) zniesiony został monaster bazylianów w Trembowli, a zdaje 
się, że głównym powodem była administracja salin, której hrabia Dzieduszycki od-
stąpił swoje dobra salinarne (Salinengüter), za co dostał wieś klasztorną. Ponieważ 
jednak administracja ta prowadziła osobne rachunki, więc zarząd funduszu reli-
gijnego nie mógł dojść końca tej sprawy, tak że jeszcze w 1817 roku nie wiedziano 
w gubernium, jak ta sprawa właściwie się miała. Zdaje się też, że hrabia Dzieduszycki 
źle wyszedł na tej zmianie, bo ciągle miał pretensje. Tak np. domagał się dopłaty 
do wsi kościelnej 64 fl. 66 kr., które mu się należały do uzupełnienia inwentarza 
(„fundus instructus”). Kupił po zniesieniu monasteru bydło, zboże, pszczoły na pniu 
(„Bienenkörbe”) za 605 fl. 6 kr., ale nic nie zapłacił. Chciano też koniecznie, żeby 
wypłacił 6027 fl. za budynki klasztorne (które cenione były na 6244 fl.), lecz hrabia 
o tym słuchać nie chciał. Przeto gubernium spuściło z targu i kazało mu sprzedać 
te budynki za cenę materiału budowlanego. Również nie chciał Dzieduszycki ku-
pić jurydyki klasztornej Korolucha (Korolówka?), sprzedano ją więc magistratowi 
Trembowli za 663 fl. 18 kr. w ten sposób, że gmina miała płacić 6 proc. od tej sumy, 
razem z amortyzacją (2 proc.). Tymczasem magistratowi była ta transakcja za droga, 
bo jurydyka składała się tylko z ośmiu poddanych, dlatego nabyła ją gmina miasta 
Zaleszczyki, które właśnie w tym czasie wyniesione zostały do godności królew-
skiego miasta, i zapłaciła 669 fl.

Powiedzieliśmy poprzednio, że zniesienie monasteru w Trembowli spowodowała 
administracja salin. Przypuszczenie to potwierdza ta okoliczność, że gubernium 
otrzymało operat inwentury od administracji dóbr państwowych, pod którym nawet 
nie było podpisu komisarza abolicyjnego i komisarza powiatowego hrabiego Scipio 
(Grafen von Scipio), tak że ten podpis musiano dopiero zarekwirować. W monasterze 
trembowelskim było sześciu bazylianów. Tych przeniesiono do innych monasterów 
i wyznaczono 62 fl. 20 kr. na koszta podróży. Na licytacji zebrała komisja aboli-
cyjna 1031 fl. 3 kr., lecz popłaciwszy wszystkie należności, oddała do kasy tylko 
260 fl., gdyż resztę był winien hrabia Dzieduszycki. Majątek monasteru oszacowano 
na 25 506 fl. 27 kr., lecz dobra klasztoru ceniono tylko na 3897 fl. 40 kr., podczas 
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gdy budynki otaksowano na 6244 fl. Kapitały wynosiły 14 428 fl. Browar szaco-
wano na 13 fl. 20 kr. Browar ten wraz z karczmą mieli bazylianie w Pogorzanach. 
Wydzierżawiony był za 25 fl. rocznie, lecz komisja abolicyjna o tym nie zrobiła żad-
nej wzmianki w inwentarzu. Kosztowności i aparaty cerkiewne obliczono na 1011 fl. 
15 kr., lecz do tego należała zbrojownia. Było w niej dziewięćdziesiąt sztuk starej 
zbroi, to jest tarcze, hełmy, pancerze itd. W owe czasy nie miało to jednak żadnej 
wartości, tak że generalna komenda starej zbroi nawet za darmo wziąć nie chciała, 
a komisja abolicyjna uważała, że tego starego żelaziwa nawet nie warto przewozić 
do Lwowa. Ostatecznie stanęło na tym, żeby całą zbrojownię odesłać, razem ze 
skarbami kościelnymi, żydowskiej spółce „Dobrucki i Syn” w Wiedniu37.

Monaster bazylianów w Pietryczach, zwany Kryłos, położony nad Dniestrem 
(w stryjskim starostwie), zamieszkiwany był tylko przez jednego zakonnika, który 
się nazywał Dybicki. Kiedy komisarz powiatowy Krassony razem z dziekanem 
mogilnickim jako komisarzem duchownym zniósł ten monaster, wtedy prowincjał 
bazylianów przeniósł ojca Dybickiego do monasteru w Buczaczu. Lecz monaster 
w Buczaczu był przepełniony i wykazywał (we fasji) 2049 fl. 11 kr. rocznego deficy-
tu. Przeto buchalteria lwowska sądziła, że trzeba będzie wyznaczyć rocznie 100 fl. 
na utrzymanie tego zakonnika. Wszelako tej propozycji był przeciwny gubernator 
hrabia Brigido, a to z tej racji, że dotąd nigdy nie dawano nic na utrzymanie bazylia-
nów przeniesionych do monasterów, które miały tymczasem lub na zawsze istnieć. 
Zresztą, zauważył hrabia Brigido, że monaster w Buczaczu się jeszcze po formie 
(„főrmlich”) nie użalał na brak utrzymania.

A przecie było z czego płacić na utrzymanie tego zakonnika, bo majątek mona-
steru w Pietrzycach obliczono na czysto na 9320 fl., a po bliższych dochodzeniach 
doszukano się jeszcze kapitału wypożyczonego, a więc nieuruchomionego (illiqu-
id) 7 599 fl. 30 kr., który należało doliczyć do czystego majątku, po wydobyciu go 
przez urząd fiskalny. Był nadto kapitalik 250 fl. pożyczony żydowskiemu kahałowi 
w Tyśmienicy, który wcale nie był wykazany. W każdym razie wynosiły same ru-
chome kapitały 5467 fl. 12 kr., nie mówiąc o własności ziemskiej, którą ówczesnym 
zwyczajem oszacowano bardzo nisko, bo tylko na 3201 fl. 25 kr., przy czym nie tak-
sowano wcale łąki nad Dniestrem, należącej do monasteru. Natomiast lasy, oszaco-
wane na 3200 fl., oddane zostały w zarząd administracji dóbr państwowych. Budynki 

 37 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 25, Sign. 496, ex Novembri 1789 G. S. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 
30 April 1789. Joseph Brigido, Refer. Lacroix. Zur Sitzung vom 24 Novemberg 1789. Refer. Hofr. von Son-
nenfels. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 24 November 1789. Sonnenfels. Bericht k. k. Stiftungs Hofbuch-
halterey, Wien, 16 November 1789. Schimmelpfennig.
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monasteru oszacowano na 750 fl., a ponieważ monaster leżał odludnie, przeto rządo-
wi na nic one nie były przydatne. Wydzierżawił je szlachcic Chrzanowski za 68 fl. 
rocznego czynszu, i to głównie ze względu na to, że w ogrodzie klasztornym było 
dużo warzywa (Gartengewächse). Gubernium nie nagliło też ze sprzedażą klasztor-
nych budynków, skoro dzierżawa przynosiła więcej, niż po szacunkowej wartości 
można się było spodziewać. Dlatego przypuszczało gubernium, że oszacowano je 
za nisko. Przy tym popełnił komisarz abolicyjny ten błąd, że sprzedawszy rucho-
mości za 152 fl. 42 kr., odciągnął sobie 41 fl. 25 kr. za diety, ale reszty zapomniał 
oddać do kasy powiatowej. Gubernium nakazało więc odebrać od niego tę resztę 
(111 fl. 17 kr.). Dziekan mogilnicki nic nie dostał. Zabrał wprawdzie kilka starych 
monet srebrnych wartości 5 fl. 30 kr., ale i te kazano mu oddać38.

Monaster w Grabinie (Międzybory, Mezdibory, Mędzibory) pod Złoczowem i re-
zydencję Buczynę oszacowano już w roku 1788, chociaż gubernium jeszcze znieść 
ich nie zamierzało. Dlatego też nie zabrano gotówki znalezionej w kasie klasztornej 
(175 fl.) ani zapasów żywności, bo pozostawało tam jeszcze sześciu zakonników, 
którzy żyć musieli. Lwowska buchalteria proponowała, żeby trzej z tych czernców, 
którzy już byli w podeszłym wieku, otrzymali emeryturę, lecz hrabia Brigido za-
decydował, że przeniesieni zostaną do innych monasterów, które żywić ich będą 
bezpłatnie. Majątek monasteru w Grabinie wraz z rezydencją Buczyną oszacowano 
na 4283 fl. 36 kr., lecz do tego nie doliczono kapitału 12 519 fl., który komisja aboli-
cyjna poczytała za nieruchomy, a który był rzeczywiście czynny, bo stale przynosił 
procenty, przeto majątek wynosił 16 802 fl. Do tego nie doliczono wartości folwarku 
(Mayerhof ), który kazano sprzedać. Budynki klasztorne oszacowano bardzo nisko 
(275 fl.), dlatego lwowska buchalteria żądała nowej taksy, lecz gubernator tłumaczył 
niską ich wartość tym, że monaster ten, jak większa część bazyliańskich monaste-
rów, leżał z dala od miasta, wśród lasów, więc budynki nie miały wielkiej wartości.

Referent Kancelarii Nadwornej hofrat Haan doczytał się w sprawozdaniu gu-
bernialnym, że monasterze w Grabinie było tylko trzech zakonników, chociaż ich 
było sześciu, przeto polecił gubernatorowi, żeby jego redukcję wziął pod rozwagę39.

 38 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 31, Sign. 172, ex Decembri 1789. G. S. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 
11 Junius 1789. Jos. Brigido, La Croix Refer. Bericht k. k. Stiftungs Hofbuchhalt. Wien, 3 Dezember 1787. 
Zur Sitzung vom 15 Dezember 1789. Refer. Hofr. von Sonnenfels. Dekret a. d. Stiftungs Hofbuchhaltung, 
Wien, 14 Dezember 1789. 

 39 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 38, Sign. 228, ex Februar 1790 G. S. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 
6 Dezember 1789. Jos. Brigido, La Croix Refer. Bericht Stiftungs Hofbuchhalt. Wien, 27 Jänner 1790. Zur 
Sitzung am 3 Febr. 1790. Refer. Hofr. v. Haan. An das galiz. Guber., Wien, 18 Februar 1790. Haan.
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Zniesienie równoczesne monasterów w Swaryczowie i Pohoni polecił gubernator 
staroście w Stryju, o czym doniósł Kancelarii Nadwornej (w sprawozdaniu z 14 maja 
1789 roku). W monasterze w Swaryczowie był tylko jeden zakonnik, który właśnie 
umarł. Starosta posłał więc jako komisarza abolicyjnego komisarza powiatowego 
Chwaliboga i adiunkta dyrekcji ekonomii w Kałuszu Postla, a konsystorz lwowski 
wydelegował dziekana jako komisarza duchownego. Dwaj pierwsi otrzymali wyna-
grodzenie za fatygę, lecz dziekanowi kazało gubernium oświadczyć, że komisarzom 
duchownym za podróże obowiązkowe (in officiosis) nic się nie daje.

Majątek monasteru w Swaryczowie oszacowano na 2320 fl., lecz do tego należy 
dodać kapitał 1000 fl., który nie został wliczony jako niepłynny, lecz miał być ścią-
gnięty. Również nie wliczono do majątku wartości lasku brzozowego, a grunty sza-
cowano wedle dochodu, który przynosiły, to jest 13 fl. 49 kr. Tymczasem grunty te 
wydzierżawiono na licytacji za 75 fl., a więc były więcej warte niż podano. Budynki 
klasztorne oszacowano na 162 fl. 15 kr., ale kupca nie znaleziono. Gubernator kazał 
więc cerkiew i monaster opróżnić, a dzwony i aparaty kościelne kazano zabrać do de-
pozytu powiatowego. Po trzydziestu latach pokazało się, że monaster w Swaryczowie 
miał zahipotekowany kapitał 500 fl. na dobrach barona Czechowicza, do którego 
gubernium miało w roku 1822 pretensje o zaległe procenty. Tymczasem pokazało 
się, że kasa powiatowa w Stanisławowie pobierała od niego należytość, lecz przez 
dwanaście lat nie odsyłała do Głównego Urzędu Płatniczego40.

Równocześnie polecił hrabia Brigido zniesienie monasteru w Pohoni, lecz zniesie-
nie monasteru w Swaryczowie prędzej zostało przez starostwo stryjskie uskutecz-
nione, a Pohonia następnie uszła zagładzie i tam też posyłano zakonników z innych 
znoszonych monasterów.

Monaster w Szczepłotach zniesiony także został na mocy dekretu wrześniowego, 
lecz przyczyną bliższą było to, że do tego monasteru przeniesiono probostwo grec-
kokatolickie z Kłonic (w diecezji przemyskiej, dekanacie jaworowskim). W mona-
sterze tym było sześciu zakonników, ale przeniesiono ich do innych monasterów, tak 
że fundusz religijny nic za nich nie płacił. Komisarz abolicyjny Kunze dostał za to 
mądre zarządzenie pochwałę od gubernium. Również proponował komisarz, żeby 
parocha z Kłonic umieścić w monasterze, ale zostawić mu tylko część potrzebną, 
a resztę budynków sprzedać. Lecz z tą radą źle trafił, albowiem gubernium było tego 

 40 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 39, Sign. 134, ex Junio 790 G. S. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 
21 Jänner 1790. Jos. Brigido, La Croix. Bericht k.k. Stiftungs Hofbuchhalt. Wien, 28 Maij 1790, vidi 
Schimmelfennig. Konwol. 66, Sign. 32, ex Aprili 1822. G. S. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 17 Dezem-
ber 1821. Hauer, Krieg. Bericht k. k. Stiftungs Hofbuchhalt. Wien, 1 Maerz 1822. N. 295.
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zdania, że mimo przeniesienia probostwa z Kłonic zatrzymuje prawa i obowiązki 
patrona dominium Hruszowice, przeto fundusz religijny nie może na siebie brać 
ciężaru budowania plebanii, chyba że z objęciem posiadłości klasztornych stanie 
się wspólnym dominium (Mitdominium). Skoro jednak posiadłości te sprzedane 
zostaną, pozbędzie się wszelakich zobowiązań. Nastąpi więc tylko zamiana cer-
kwi w ten sposób, że fundusz religijny odda cerkiew klasztorną na użytek parafii 
w Szczepłotach, lecz za to zabierze cerkiew parafialną w Kłonicach, którą należy 
sprzedać, a zyskane pieniądze zabrać do funduszu religijnego.

Plebanię w Szczepłotach i budynki potrzebne do gospodarstwa musi wybudo-
wać parafia. Powinna to być czysta, pojedyncza wiejska plebania („nette, simple, 
landartige Pfarrwohnung”), a budynki gospodarcze powinny się ograniczyć tylko 
do niezbędnej potrzeby. Starostwo w Przemyślu otrzymało też nakaz, żeby kosz-
torysy, plany i repartycję konkurencji parafialnej wykonało w przeciągu tygodnia, 
a cały ten interes ułożyło w porozumieniu z dominium Hruszowic.

Kto choć trochę zna powolność władz galicyjskich, zrozumie łatwo, że wyznacze-
nie terminu ośmiodniowego na tyle roboty zakrawało na żarty, zwłaszcza że zacho-
dziły jeszcze inne trudności. Mianowicie miał paroch w Kłonicach grunty, których 
mu w Szczepłotach nie dawano, a nadto była w Kłonicach plebania, którą parafia 
w Szczepłotach miała teraz budować. Co więcej, ta plebania w Kłonicach była 
osobistą własnością parocha, bo sam ją swoim kosztem pobudował. Niewiele była 
wprawdzie warta, ale zawsze byłoby parafianom łatwiej kupić istniejącą plebanię 
w Kłonicach, niż budować nową w Szczepłotach. Gubernium jednak wywodziło, 
że parafianie nic nie stracą, bo i tak byliby musieli starą plebanię w Kłonicach 
odrestaurować. Zamiast roli, którą paroch posiadał w Kłonicach, kazano mu dać 
odpowiednią część z folwarku klasztornego. Ten folwark musiał być duży, skoro 
hrabina Rozwadowska wydzierżawiła go za 200 fl. rocznie.

Równocześnie zgłosili się z pretensjami do komisji abolicyjnej dwaj wierzyciele. 
Prokurator bazylianów żądał zwrotu 375 fl., a hugemen monasteru w Lasku domagał 
się 489 fl. 39 kr., a nadto 29 fl. 15 kr. zaległej renty. Pretensje te kazało gubernium 
zbadać urzędowi fiskalnemu we Lwowie. W bibliotece monasteru w Szczepłotach 
znaleziono różne książki (nr 2–12) autora Busenbauma (jezuity) i te kazano, w poro-
zumieniu z dyrekcją biblioteki uniwersyteckiej, zniszczyć („vertilgen”), bo tak naka-
zywały najwyższe przepisy. Greckich i ruskich książek było w bibliotece klasztornej 
59 (nr 43–102) i te kazano oddać do greckokatolickiego generalnego seminarium we 
Lwowie, a resztę sprzedać na korzyść funduszu biblioteki uniwersyteckiej. Ponieważ 
zaś proboszcz łaciński w Jaworowie ks. Otto pożyczył kilka książek, więc kazano 
mu je odebrać. Majątek monasteru w Szczepłotach obliczono na 18 974 fl. 23 kr., 
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ponieważ jednak nie doliczono do tego kapitałów wypożyczonych, przeto majątek 
wynosił naprawdę 19 320 fl. Szacowanie było zresztą dosyć lekkie, bo np. konfe-
sjonał taksowano na 15 kr. Tak samo na 15 kr. oceniona była kamienna chrzcielni-
ca. Obraz fundatora monasteru, Rozwadowskiego, oceniono na całe trzy krajcary! 
Browar na 1 fl. 6 kr. Dobra oszacowano na 4 417 fl. 20 kr., a budynki na 1405 fl. 
45 kr. Czysty majątek po opłaceniu długów wynosił 18 320 fl. 27 kr., lecz mówiliśmy 
już, że pominięto wypożyczone kapitały41.

Zniesienie monasteru Świętego Spasa oraz filii w Topolnicy nakazał guberna-
tor starostwu samborskiemu już 9 października 1788 roku, i to za zgodą władyki 
przemyskiego. Wszelako starosta się nie pospieszył, a tymczasem nadeszła zima, 
przeto gubernator wydał nowe rozporządzenie (7 stycznia 1789), żeby zaczekano 
z redukcją tego monasteru aż do wiosny z tej przyczyny, że mieli tam być umiesz-
czeni urzędnicy kameralni z Gwoźdźca („der Gwozdziecer Kraine”), dla których 
miało być wystawione osobne mieszkanie w Smolnicy. Oszczędzono więc w ten 
sposób wydatku Zarządowi Dóbr Państwowych. Jakoż w monasterze Świętego Spasa 
pomieszczono urzędników kameralnych, a cerkiew kazano zamienić na spichlerz. 
Inwenturę majątku Świętego Spasa kazał starosta samborski spisać jeszcze pierwej, 
nim dostał rozkaz zniesienia od gubernatora. Wedle operatu komisji abolicyjnej 
(Einziehungsoperat) wynosił majątek tego monasteru 16 931 fl. 39 kr., a dochód 
roczny obliczono na 776 fl. 50 kr. Zachodziły też małe różnice w pierwszej i drugiej 
inwenturze, lecz najgorszy błąd popełniła komisja abolicyjna przez to, że nie żądała 
przysięgi manifestacyjnej od hegumena i zakonników monasteru ani nie dała wyja-
śnienia, dlaczego nie znaleziono żadnej gotówki w kasie klasztornej. Rozporządziła 
też komisja abolicyjna samowładnie trzema kielichami znalezionymi w cerkwi 
Świętego Spasa, więc kazano je odebrać i oddać do depozytu, przeznaczonego dla 
spółki żydowskiej „Dobrucki i Syn” w Wiedniu.

Zakonnicy monasteru Świętego Spasa otrzymali pieniądze potrzebne na spra-
wienie nowych habitów, lecz dwaj z nich, to jest ojciec Bargielewicz i ojciec 
Kryński, żądali osobnego wynagrodzenia. Mianowicie pierwszy domagał się 185 fl. 
za prace podjęte przy regulacji uwłaszczenia („Urbarialgeschäft”), a drugi za to, 
że pomagał przy pracy uregulowania podatków („Steuerregulirungsgeschäft”). 
Pierwszą pretensję kazało gubernium zbadać urzędowi fiskalnemu, drugiemu, 

 41 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 36, Sign. 494, ex Maio 1790 G. S. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 18 
Hornung 1790. Jos. Brigido. La Croix Refer. Bericht k. k. Stiftungs Hofbuchhalt. Wien, 8 Maij 1790, vidi 
Schimmelpfenig. Zur Sitzung vom 18 Maij 1790. Refer. Hofr. v. Sonnenfels. An das galiz. Gubern., Wien, 
18 Maij 1790. Sonnenfels.
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to jest Kryńskiemu, kazało oświadczyć, że jako zakonnik był zobowiązany darmo 
pracować dla monasteru.

W czasie tej czynności abolicyjnej zaszła zmiana w pierwotnych zarządzeniach, 
bo za zgodą władyki Przemyśla miała być utworzona jedna parafia z Łużka Górnego 
i Niedzielnej. Tymczasem starosta samborski zaproponował, żeby Łużek Górny 
pozostał osobną parafią, a Niedzielna przydzielona została Topolnicy, i to w ten 
sposób, żeby cerkiew monasteru w Topolnicy służyła za parafialną. Z tego powo-
du kazano też cerkiew parafialną w Topolnicy sprzedać na licytacji lub zamienić 
na spichlerz dla gminy. Monaster w Topolnicy, oszacowany na 24 fl. 30 kr., prze-
znaczono na mieszkanie parocha, lecz połączone dwie parafie, to jest Niedzielna 
i Topolnica miały wartość tego budynku zapłacić, i to w ten sposób, że patron miał 
zapłacić połowę (12 fl. 15 kr.), a drugą połowę obie gminy. Jeśliby zaś nie mogły 
uiścić gotówki, miało dominium pieniądze wyłożyć, a ludzie mieli dług odrobić 
zwykłą dzienną robocizną ręczną.

Charakterystyczne jest przy tym, że poddani dwóch zniesionych monasterów, 
Świętego Spasa i Topolnicy, domagali się, żeby grunty klasztorne i wieś Bukowska 
zostały między nich podzielone. Podanie ich, wniesione do gubernium, przekaza-
ne zostało administracji dóbr państwowych. Domagał się też paroch w Topolnicy 
nadania mu kilku gruntów klasztornych, lecz prośba jego została odrzucona przez 
gubernium z tej racji, że paroch należał do starego kleru greckokatolickiego, a temu 
nie przysługiwało prawo do kongruy.

Majątek monasteru Świętego Spasa i filii w Topolnicy zabrany został przez za-
rząd dóbr kameralnych Gwoździec, wiemy bowiem, że monaster ten został jedynie 
dlatego zniesiony, że budynki i cerkiew były potrzebne na pomieszczenie tegoż za-
rządu. Administracja Dóbr Państwowych miała za to dać funduszowi religijnemu 
pewne odszkodowanie i dlatego inwentura został posłana do Nadwornej Buchalterii 
Politycznych Funduszów, lecz tam sprawa uwięzła i dopiero po pół wieku (1841) 
przypomniano ją sobie w Kancelarii Nadwornej. Zażądano wtedy wyjaśnienia 
sprawy od gubernium lwowskiego. Po dwóch latach szukania w aktach odpowie-
dziano z Lwowa, że obszerne sprawozdanie o zniesieniu monasteru Świętego Spasa 
znajduje się w Wiedniu42.

 42 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 39, Sign. 134, ex Junio 1790. G. S. Bericht galiz. Landesguber., Lemberg, 
28 Jänner 1790. Brigido. La Croix G. Z. 1804. Bericht k. k. Stift. Hof. Buchhalterey, Wien, 28 Maji 1790. An 
d. galiz. Guber., Wien, 8 Juni 1790. Sonnenfels. Konw. 74, Sign. VI 88, April 1843. Fasc. 102, Bericht galiz. 
Landesguber., Lemberg, 23 Febr. 1843. An die politische Fondshofbuchhaltung, Wien, 8 Junij-31 Maerz 1843. 
Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 9 April 1843. Meschutar.
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Mały monaster Łuka zniesiony został już w kwietniu 1789 roku, lecz sprawozda-
nie gubernialne wysłano dopiero po roku z tej przyczyny, że lwowska buchalteria 
musiała rektyfikować operat inwentury, sporządzony przez komisję abolicyjną. Zysk 
był niewielki, bo monasterek był ubogi. Cerkiew drewnianą, cenioną na 484 fl., wy-
stawiono dwa razy na licytację, ale nikt się nie zgłosił. Dopiero na trzeciej licytacji 
przybito ją proboszczowi z Horodenki, ks. Holewickiemu, niżej ceny wywołania, 
bo za 377 fl. 30 kr., lecz brano wzgląd na to, że przez dłuższe zwlekanie jeszcze 
by się wartość cerkiewki zmniejszyła. Nieruchomości sprzedano za 287 fl. 22½ kr., 
a zarząd pozostałych budynków i realności powierzono rządcy kameralnej wsi 
Peczyniżyn, który się nazywał Sander. Przykazano mu, żeby prowadził dokładne 
rachunki z zarządu, póki wszystkie realności nie zostaną sprzedane. Główną posia-
dłość monasteru w Łuce stanowiły las i łąki, lecz już poprzednio, przy pomiarach 
urbarialnych, odebrano 105 morgów i 88 sążni kwadratowych, a przyłączono do do-
minium Chocimierza. To, co zostało, miało przynosić 277 fl. 55 kr., lecz komisja 
abolicyjna obliczyła dochód tylko na 217 fl. Dominium Chocimierz miało płacić 
zakonnikom 125 fl. procentu, lecz od pięciu lat zalegało z wypłatą, dlatego że dzie-
dzic Jakub Górski był małoletni. Polecono więc fiskusowi, żeby kapitał klasztorny 
wywindykował, skoro nic od niego nie płacono.

W monasterku tym był tylko jeden zakonnik, ojciec Thominowski, i ten też 
był hegumenem. Drugi był braciszek Dobrowlański. U hegumena nie tylko nie 
znaleziono ani krajcara gotówki, lecz, co gorsza, domagał się jeszcze zwrotu 
11 fl. 39½ kr., które musiał ze swej kieszeni dołożyć, dlatego że cały jego do-
chód roczny wynosił 57 fl. 10 kr., a z tego musiał żywić jeszcze sługi i bydło. 
Lwowska buchalteria nie chciała o tym słuchać, lecz referent gubernialny Lezzeni 
uznał słuszność tego żądania i dlatego kazano hegumenowi oddać tę nale żytość  
(11 fl. 39½ kr.).

Natomiast gniewało się gubernium na starostwo o to, że okazało niepotrzebną 
wspaniałomyślność hegumenowi. Przeniesiono go bowiem do monasteru w Pohoni 
i dano 4 fl. na koszta podróży. Braciszek Dobrowlański przeniesiony został do mo-
nasteru w Buczaczu i dostał 2 fl. na drogę. Te 2 fl. uważało gubernium za wyrzu-
cone niepotrzebnie, bo o takie indywiduum, które żadnych nie składało ślubów, 
nie powinno się było starostwo wcale troszczyć („keine Notis nehmen”). Ponieważ 
jednak wypadek był tak mały, przeto starostwo nie dostało za tę rozrzutność nagany. 
Cały majątek monasteru w Łuce wart był na czysto 6703 fl. 24½ kr., lecz do tego 
nie liczono 5000 fl., które winien był Jakub Górski, ani tego, co miało wpłynąć ze 
sprzedaży lasu i łąki, które były warte około 5500 fl. Komisja abolicyjna szacowała 
też bardzo nisko, bo np. bieliznę i ubrania znalezione w monasterze oceniła na 45 
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krajcarów, a browar na 42 fl. 18 kr. Bibliotekę oceniono na 85 fl., a cerkiewne apa-
raty na 261 fl. 18 kr.43.

Pospieszne znoszenie monasterów musiało wywoływać zamieszanie w obrachun-
kach różnych funduszów, zwłaszcza takich, które zwano illiquid, dlatego że były 
zahipotekowane na dobrach sąsiedniej szlachty. Przykład tego przytoczyliśmy przy 
zniesieniu monasteru w Swaryczowie, a coś podobnego zaszło też przy zniesieniu 
monasteru w Bilczach (w dawniejszym starostwie czortowskim), o czym w aktach 
nie ma wcale osobnego sprawozdania. Dowiadujemy się dopiero po trzydziestu la-
tach, że monaster w Bilczach został zniesiony w roku 1789, a to z powodu rekursu 
wniesionego przez dziedzica wsi Wołkowce.

Monaster w Bilczach miał kapitał 500 fl., zahipotekowany na wsi Wołkowce. 
Dziedzic tej wsi Stanisław Pienczykowski płacił regularnie procenty od tego kapi-
tału. Wołkowce leżały w ziemi tarnopolskiej (Tarnopoler Landschaft), dla której 
wydany został osobny zmodyfikowany patent finansowy 15 lutego 1815. Wedle tego 
patentu był dla ziemi tarnopolskiej naznaczony kurs listów zastawnych o wyższej 
skali, począwszy od września roku 1810. Dziwna rzecz, że o tym patencie nic nie wie-
dziano w Kancelarii Nadwornej, podczas gdy wiedziała o nim lwowska buchalteria. 
Dlatego obliczyła zaległe procenty Pieńczykowskiemu na 768 fl. 43 kr., podczas gdy 
w Wiedniu żądano 787 fl. 47 kr. Pieńczykowski przeto rekurował i sprawę wygrał44.

Rozdział IV. Zabiegi protohegumena Starożyńskiego ratują 
szesnaście monasterów

Trzeba oddać sprawiedliwość protohegumenowi (prowincjałowi) bazylianów ojcu 
Starożyńskiemu, że nie zasypiał sprawy, lecz gorliwie występował w obronie za-
grożonej egzystencji monasterów swojej prowincji. Skoro się bowiem dowiedział 
o wrześniowym dekrecie z 1787 roku, skazującym wszystkie monastery na kasatę, 
z pozostawieniem tylko sześciu, i to trzech diecezji lwowskiej i trzech przemyskiej, 
udał się z prośbą do gubernatora, żeby zostawiono jeszcze dziesięć monasterów ponad 
przepisaną liczbę, to jest: Ławrów, Podhorce, Pohonia, Hoszów, Wicyń, Ułaszkowce 
i Uniów (w diecezji lwowskiej), a nadto Krystynopol, Zamość i Żółkiew (w diece-

 43 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 40, Sign. 366, ex Junio 1790 G. S. Bericht galiz. Guber. Lemberg, 
8 April 1790. Brigido. Lezzeni G. Z. 7936 Bericht Stiftungen Hofbuchhalreij, Wien, 11 Junius 1790. Zur 
Sitzung vom 22 Juni 1790. Refer. Hofr. v. Sonnenfels. An d. galiz. Guber., Wien, 22 Junij 1790. Sonnenfels.

 44 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 66, Sign. 32, ex Aprili 1822. G. S. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 
17 Dezember 1821. N. 61.536. Hauer, Krieg. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 1 April 1822. Jüstel. 
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zji przemyskiej). W ten sposób chciał uratować istnienie szesnastu monasterów. 
Wszelako argumenty, którymi popierał swoją prośbę, uznało gubernium za niedo-
stateczne i dało mu (25 marca 1789) odmowną odpowiedź. Ojciec Starożyński nie 
zraził się jednak tą odmową, lecz wysłał prośbę do cesarza. Prośba otrzymała tzw. 
sygnaturę i odesłana została (6 czerwca 1789) do Lwowa z żądaniem sprawozdania.

Odpowiedź opracował referent w sprawach monasterów bazyliańskich, sekretarz 
gubernialny La Croix – i z tego sprawozdania dowiadujemy się, jakimi argumentami 
popierał prohegumen swoje prośby, bo wszystkie kolejno roztrząsano w sprawoz-
daniu. Przede wszystkim domagał się ojciec Starożyński tego, żeby zostawiono 
przynajmniej po jednym monasterze w każdym powiecie, w którym istnieją bazy-
liańskie monastery, a to dla pielęgnowania chorych zakonników, a nadto dla szkolnej 
nauki oraz pomocy w pracy parafialnej. To żądanie popierał czterema argumentami.

Pierwszy opierał się na tym, że Rusinom działa się krzywda w porównaniu 
z Polakami, albowiem miało być zachowanych czterdzieści klasztorów łacińskich 
rozmaitych zakonów dla pomocy w pracy parafialnej, chociaż łaciński obrządek 
istnieje tutaj („hier Landes”) tylko w sześciu powiatach, a w reszcie, to jest w dwu-
nastu powiatach zamieszkałych przez Rusinów, jest bardzo nieznaczny. Dlatego – 
liczebnie liczonego – obrządku greckokatolickiego ma jednak pozostać tylko sześć 
monasterów, i to jednego zakonu, który jest wprawdzie jedyny w obrządku grec-
kim, lecz ma tę wyższość nad łacińskimi zakonami, że nie tylko pomaga w pracy 
parafialnej, lecz nadto utrzymuje szkoły. Pomoc w pracy parafialnej ze strony mo-
nasterów jest zaś tym potrzebniejsza, że mnóstwo parafii ruskich obecnie zostaje 
(przez nową regulację) zniesiona.

Zakon bazylianów jest pożyteczny nie tylko Cerkwi, lecz i społeczeństwu przez 
to, że utrzymuje szkoły, a może się stać jeszcze użyteczniejszym przez to, że większa 
część osób zakonnych jest biegła w niemieckim języku („die meisten Individuen 
der deutschen Sprache kundig sind”), reszta zaś uczy się po niemiecku, a przeto 
mogliby młodzież kształcić w języku niemieckim, do czego się monastery zobowią-
zują („wozu sich die Klöster verbinden”). Zakon bazylianów jako jedyny w Cerkwi 
tworzy ze świeckim klerem jedną całość i dlatego nie może wywoływać żadnego 
nieporządku, natomiast nie jest szkodliwy dla państwa, bo nie odciąga ludzi od służ-
by państwa z tej przyczyny, że jest nieliczny w stosunku do liczby Rusinów, która 
dochodzi w diecezji przemyskiej do 600 000, a we lwowskiej do 700 000 dusz. 
Poprzestaje też zakon bazylianów na tym, co posiada, żyje zadowolony i spokojny, 
a zawsze zachowywał się poprawnie wobec cesarza i rządu.

Argumentacja ta ojca protohegumena wyglądała na krytykę zarządzeń guber-
nialnych i dlatego dano cierpką odpowiedź, że przy regulacji parafii ruskich zara-
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dzono dostatecznie potrzebom duszpasterstwa, a tak samo o szkołach już należy-
cie pomyślano („anderweitg die gehőrige Rücksicht getragen wurde”). Prowincjał 
niepotrzebnie też zawadził o klasztory rzymskokatolickie, bo gubernium poczytało 
to za krytykę cesarskich rozporządzeń i dało mu odpowiedź, że dlatego zostawiono 
czterdzieści klasztorów łacińskich, bo uznano, że tyle jest potrzebnych, co wynika 
stąd, że liczba łacińskich parafii wynosi zaledwie połowę greckokatolickich, a przy 
tym mają daleko większą liczbę dusz, są bardziej rozrzucone i nie tak skupione 
w nieprzerwanym związku jak ruskie parafie. Dlatego też pomoc sąsiedzka w pracy 
parafialnej jest w greckim obrządku łatwiejsza niż w łacińskim, a przeto i monastery 
bazyliańskie są niepotrzebne. Przypuściwszy nawet, że się tu i ówdzie trafi niedo-
statek w duszpasterstwie, to można mu zaradzić przez ustanowienie kooperatora, co 
zawsze mniejszą będzie stratą dla funduszu religijnego niż ubytek majątków, które 
tenże fundusz zyska przez zniesienie monasterów na to skazanych.

Ojciec Starożyński wymienił w swojej prośbie dwa monastery: w Ławrowie 
i Wicyniu, jako potrzebne do pielęgnowania starych i schorzałych zakonników, 
lecz gubernium uznało powody przezeń przytoczone za pozorne („Scheingründe”), 
dlatego że każdy klasztor zawsze sam swoich chorych pielęgnuje, przeto osobnych 
monasterów na lazarety nie potrzeba. Taką odmowę otrzymał protohegumen przez 
konsystorz greckokatolicki we Lwowie, ale widocznie umiał chodzić około swoich 
interesów, bo – prawdopodobnie – na jego naleganie wniósł starosta samborski 
podanie do gubernium o zachowanie monasteru w Ławrowie. Gubernium, biorąc 
wzgląd na to, że monaster ten miał wprawdzie obszerne i murowane budynki, lecz 
były nieprzydatne na żaden publiczny użytek, dlatego że leży pomiędzy wodami, 
pozwoliło na to, żeby jeszcze do czasu istniał i służył za przytułek czerncom (hie-
romonachom) ze znoszonych monasterów. Budynki te jednak na coś się przydać 
mogły, bo na Wielkanoc tego roku (1789) utworzono w nich niemiecką szkołę jako 
zakład tymczasowy pod kierunkiem inspektora szkół normalnych. Z tego jednak 
jeszcze nie wynika, żeby monaster w Ławrowie miał zapewnioną na przyszłość 
egzystencję – tak wywodziło gubernium.

Mówiliśmy już poprzednio, że prowincjał ojciec Starożyński, niezrażony od-
mowną odpowiedzią gubernatora, wniósł prośbę do cesarza i wyszczególniwszy te 
monastery, które chciał uratować, podał przy każdym z nich osobne powody i przy-
czyny przemawiające za jego zatrzymaniem. Gubernator rozesłał przeto starostom 
odpisy tych wywodów odnoszące się do monasterów położonych w ich powiatach 
i zażądał ich opinii.

W powiecie złoczowskim były trzy monastery, które pragnął protohegumen 
zatrzymać, to jest: Podhorce, Wicyń i Uniów. Starosta złoczowski odpisał, że dwa 
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pierwsze trzeba skasować, lecz radził tymczasowo zachować monaster w Uniowie, 
dlatego że obszerny ten monaster mógłby służyć na pomieszczenie zakonników 
z innych poznoszonych monasterów. Natomiast nie godził się na to, co pisał proto-
hegumen, że w monasterze tym mogliby znaleźć przytułek starzy i schorzali paro-
chowie, dlatego że emerytowane parochy greckokatolickie daleko lepszą znajdują 
opiekę u swoich żon, dzieci i krewnych niż w monasterze. Gubernium zastrzegło 
sobie osobne sprawozdanie o monasterze w Uniowie, który miał służyć za surogat 
monasteru Świętego Onufrego we Lwowie, gdyby rząd nie pozwolił na wybudowanie 
nowego budynku dla tegoż monasteru.

Starosta stanisławowski wnosił o zachowanie monasteru w Pohoni, uznawał 
bowiem, że zakonnicy mogliby służyć do pomocy w pracy parafialnej, zwłaszcza 
że zamierzają założyć szkołę. Gubernator jednak nie godził się na tę opinię starosty, 
dlatego że w Pohoni były tylko 64 dusze, a w miasteczku Tyśmienicy, odległym tylko 
o trzy kwadranse drogi, była szkoła i były dwa greckokatolickie probostwa, a nadto 
probostwa łacińskie i ormiańskie. Przeto uważał gubernator monaster w Pohoni 
za zbyteczny, ani do pracy parafialnej, ani do szkolnictwa niepotrzebny. Nawiasem 
mówiąc, monaster ten jednak został zachowany.

Protohegumen ojciec Starożyński umiał dobrze sobie radzić, bo potrafił zebrać 
podpisy szlachty z okolicy Hoszowa na petycję, w której gorąco prosiła o zacho-
wanie tegoż monasteru w Hoszowie i założenie w nim szkoły. Na tę petycję dał 
gubernator odmowną odpowiedź (19 kwietnia 1789), wykazując, że monaster leży 
we wsi i na odległej górze, przeto nie stosuje się na miejsce dla szkoły. Tymczasem 
miała być też założona szkoła normalna w mieście powiatowym, a przeto szlachcie 
okolicznej nie mogło na tym zależeć, żeby szkoła koniecznie była we wsi na odległej 
górze. Domyślał się gubernator, że petycja była wyłącznie sprawą protohegumena. 
Jednakże szlachta wysłała ponownie petycję za utrzymaniem monasteru, a starosta 
w Stryju popierał tę prośbę argumentem, że wychowanie młodzieży w klasztorze 
daleko mniej będzie kosztować ubogą szlachtę niż w mieście powiatowym albo innej 
jakiej odległej szkole normalnej. Do tej opinii jednak dodał starosta propozycję, żeby 
na szlachtę nałożyć koszty założenia szkoły w monasterze hoszowskim. Wszelako 
gubernator wiedział, że dla biednej szlachty byłby to zbyt wielki ciężar. Godził się 
jednak gubernator na to, żeby monasteru tymczasowo nie znosić i żeby to był jeden 
z ostatnich skazanych na zagładę, zwłaszcza że jest ubogi, źle dotowany, więc i tak 
z jego zniesieniem nie było się co spieszyć. Skoro zaś ustanowieni zostaną szkolni 
komisarze powiatowi i sprawa szkół zostanie uregulowana, wtedy się pokaże, czy 
monaster w Hoszowie jest rzeczywiście tak dalece potrzebny dla szkolnictwa, jak 
szlachta okoliczna twierdzi.
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W powiecie zaleszczyckim chciał protohegumen zachować monaster Ułaszkowce 
i dowodził, że stamtąd potrzebuje misjonarzy dla Bukowiny. Starosta w Zaleszczy-
kach godził się wprawdzie na tymczasowe zatrzymanie tego monasteru, wszelako 
twierdził, że Bukowina misjonarzy nie potrzebuje, bo ma pod dostatkiem katolic-
kich duchownych. Tymczasem mylił się pan starosta, bo na Bukowinie był wielki 
brak duchowieństwa obrządku greckokatolickiego tak dalece, że gubernator (już 
4 grudnia 1788) donosił do Wiednia, iż mnóstwo tamtejszych greckokatolickich 
mieszkańców przeszło na schizmę, do czego przyczyniło się podobieństwo ob-
rządku. Gubernator oczekiwał wprawdzie jeszcze dalszych wyjaśnień z Bukowi-
ny, był jednak przekonany, że tej potrzebie misjonarzy monaster w Ułaszkowicach 
niezdolny jest zaradzić.

Starosta w Zamościu nie był przeciwny zachowaniu monasteru w Zamościu. 
Chwalił zakonników, że chwalebnie się przyczyniają do pracy parafialnej, a sądził 
przy tym, że jeden lub dwóch bazylianów mogłoby pełnić obowiązki katechetów 
w tamtejszej szkole powiatowej. Wszelako gubernator poczytywał te argumenty 
starosty za nic niewarte i uważał, że monaster jest niepotrzebny do pracy parafial-
nej, a katechetów dostanie się skądinąd. Ostatecznie jednak godził się na to, żeby 
monasteru w Zamościu jeszcze tymczasowo nie znosić i używać „indiwiduów” 
z monasteru do nauki w szkole powiatowej.

W powiecie żółkiewskim chciał ojciec Starożyński mieć zachowane dwa mo-
nastery, to jest w Żółkwi i Krystynopolu. Starosta w Żółkwi zdał jednak opinię, 
że monaster w Żółkwi powinien być natychmiast zniesiony. Gubernator podzielał 
tę opinię, dlatego że budynek klasztorny był upatrzony na pomieszczenie urzędu 
powiatowego, wszelako wiedział, że o natychmiastowym zniesieniu nie mogło być 
mowy, bo już (12 grudnia 1789) wydany został nadworny dekret, który nakazywał 
czekać ze zniesieniem monasteru tego, póki opat nie umrze. Wiemy już, że wcale 
nie został zniesiony, chociaż opat umarł.

Natomiast co do monasteru w Krystynopolu miał starosta pewne wątpliwości, spo-
dziewał się bowiem, że hrabina Kossakowska otrzyma w dziedzictwie Krystynopol, 
a wtedy może raczy założyć tam szkołę normalną, w której by nauczyciel uczył 
po niemiecku i po polsku. Tymczasem bazylianie ofiarowali się z tym, że założą 
szkołę ludową (Nationalschule), która jest mniej pożądana niż normalna, lecz lepsze 
i to, niż nic. Dlatego można by zatrzymać ten monaster, bo „w tej okolicy nie masz 
nigdzie w pobliżu szkół, które przecie do wychowania i kształcenia narodu w tej mie-
rze najbardziej zaniedbanego istotnie są potrzebne”. Z tego względu radził starosta 
zatrzymać monaster w Krystynopolu, lecz nakazać zakonnikom, żeby utrzymywali 
niemiecką szkołę pod nadzorem inspektora szkół normalnych, tak żeby w tej szkole 
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kształciły się indywidua przeznaczone na przyszłych nauczycieli. Przy tym jednak 
był starosta przeciwny prośbie protohegumena, który się domagał, żeby otworzono 
w Krystynopolu nowicjat już zamknięty, sądził bowiem starosta, że nowicjat jest 
chwilowo niepotrzebny, bo i tak jest za wielu bazylianów. Ta opinia była zupełnie 
po myśli gubernatora, który od siebie dodał jeszcze tę złośliwą uwagę, że prowin-
cjał twierdził poprzednio, jakoby prawie wszyscy bazylianie mówili po niemiecku, 
a reszta się tego języka uczyła, teraz zaś utrzymuje, że nowicjat właśnie do tego jest 
konieczny. Całkiem niepotrzebnie stroił się więc ojciec Starożyński w niemieckie 
pióra, bo gubernator doskonale wiedział, jak się rzeczy miały.

Ze sprawozdań i opinii starostów wyciągnął przeto hrabia Brigido ten wniosek, 
że żaden z dziesięciu monasterów, o których zatrzymanie protohegumen prosił, nie 
może na zawsze pozostać i żadnemu takiej permanencji zapewnić nie można. Osobna 
jednak była jeszcze sprawa monasteru Świętego Onufrego we Lwowie. Prowincjał 
wniósł przez konsystorz podanie do gubernium o pozwolenie dobudowania drugiego 
piętra, bo monaster ten miał pozostać i miał liczbę dwunastu „indywiduów” nazna-
czoną (numerus fixus), wszelako było tam tylko pięć ubikacji mieszkalnych. Dodawał 
przy tym protohegumen, że koszty budowy sam pokryje z zaległych procentów („von 
versessenen Interessen”). Nawarzył sobie piwa tą wzmianką, jak to zaraz zobaczymy.

Gubernium zażądało najpierw, żeby protohegumen przedłożył plany i kosztorysy 
i żeby wyjaśnił, z jakich to kapitałów zaległe procenta ma pod ręką na koszty budo-
wy. Ojciec Starożyński podał niezwłocznie żądane kosztorysy, z których wynikało, 
że budowa wyniesie 11 523 fl. 52,5 kr. Wszelako procenty te nie były własnością 
monasteru Świętego Onufrego, lecz wszystkich trzech monasterów lwowskich, a mia-
nowicie Święty Onufry miał 8254 fl. 30 kr., Święty Jan 2336 fl. 15 kr., a Święty Jur, 
wraz z rezydencją w Derewaczu, miał 2368 fl. 15 kr. Ponieważ zaś plany budowy 
przejrzał dyrektor budownictwa kameralnego Mörz i uznał, że kosztorys jest za ni-
ski i należałoby jeszcze dołożyć 165 fl., przeto gubernium zauważyło, że monaste-
rowi Świętego Onufrego braknie własnych funduszów jeszcze 3433 fl. Albowiem 
gubernium trzymało się tej zasady, że własność innych monasterów nie może iść 
na potrzeby monasteru Świętego Onufrego. Z drugiej strony sądził gubernator, żeby 
to był wielki zbytek wydać tyle pieniędzy na budowę monasteru, skoro by można 
jaki inny klasztor łaciński znieść i umieścić w nim monaster Świętego Onufrego.

Ponieważ jednak jeden monaster miał być koniecznie we Lwowie zatrzymany 
wedle nadwornego dekretu i ponieważ władyka Bielański także uznawał, że jeden 
monaster we Lwowie jest potrzebny, przeto gubernium wysłało do greckokatolic-
kiego konsystorza lwowskiego zapytanie, jaki by monaster poza Lwowem uważał 
za szczególnie potrzebny i pożyteczny dla duszpasterstwa, tak żeby mógł być za-
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trzymany zamiast Świętego Onufrego na przypadek, gdyby Najjaśniejszy Pan nie 
pozwolił na odbudowanie tegoż monasteru we Lwowie. Na to zapytanie odpowie-
dział władyka Bielański, że oprócz opactwa w Uniowie nie masz w całej diecezji 
ani jednego monasteru, który by zasługiwał na zatrzymanie na zawsze, ponieważ 
wszystkie inne monastery leżą albo daleko poza miastami, albo tylko w zwyczajnych 
wsiach („in gemeinen Dőrfern”). Natomiast domagał się władyka, żeby koniecznie 
jeden monaster istniał we Lwowie, i proponował, żeby na koszty budowli mona-
steru Świętego Onufrego wzięto pieniądze z majątków poznoszonych monasterów.

Nie mógł nikt gorszej wydać opinii o monasterach bazyliańskich, jak to zrobił 
władyka Bielański, o którym wiemy, że pierwszy, wbrew przepisom Cerkwi, ze 
świeckiego kapłana – i to nawet bez dyspensy z Rzymu – został władyką, a z bazy-
lianami prowadził dalszy ciąg wojny zaczętej przez władykę Leona Szeptyckiego.

Gubernator wiedział, że opactwo w Uniowie, o którym wspomniał władyka, było 
już skazane na zagładę i dlatego godził się na to, żeby we Lwowie pozostał jeden 
monaster, tym bardziej że monaster Świętego Jura był przeznaczony na redukcję. 
Władyka miał go na seminarium (Priesterhaus) zamienić własnym kosztem (ex pro-
prio), jak opiewał dekret z 20 września 1787 roku. Ponieważ zaś drugi monaster we 
Lwowie, Świętego Jana, był jeszcze bardziej od miasta odległy i tak mały, że zale-
dwie mógł pomieścić cztery zakonne osoby, przeto godził się wreszcie gubernator 
na to, żeby monaster Świętego Onufrego rozszerzyć za pieniądze bazyliańskich 
monasterów i zaległe procenty.

Te zaległe procenty były jednak bardzo drażliwą sprawą, albowiem dekret na-
dworny z 5 kwietnia 1789 roku przepisywał, żeby lwowska buchalteria dobrze badała 
fasje klasztorów i tam, gdzie znajdzie przewyżkę zupełnie niepotrzebną, brała z tego 
pewien ryczałt (der Pausch) na potrzeby funduszu religijnego. Tutaj więc zaszedł 
przypadek, o którym mowa jest w dekrecie, bo pokazało się, że oba monastery: 
Świętego Jura i Świętego Jana, miały przewyżkę w zaległych procentach, przeto 
należałoby ją zabrać do funduszu religijnego. Wszelako zachodziła ta trudność, 
że zaległe procenty były jeszcze w kieszeniach dłużników, chociaż protohegumen 
spodziewał się, że zaległości wydobędzie od szlachty przy najbliższych kontraktach. 
Przeto gubernator polecił staroście lwowskiemu, żeby się dowiedział, ile już proto-
hegumen wydobył tych zaległości, a wtedy dopiero będzie można oznaczyć sumę, 
którą – jako zupełnie zbyteczną przewyżkę – da się zabrać dla funduszu religijnego.

Sprawozdanie to gubernialne oddała Kancelaria Nadworna do referatu hofratowi 
Haan, który – po pięciu miesiącach – referował na sesji kancelarii. Zgodnie z pro-
pozycją gubernatora orzekł pan hofrat, że dekret skazujący wszystkie monastery 
na redukcję, z wyjątkiem sześciu, zostaje niezmieniony, wszelako rozumie się samo 
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przez się, że z redukcją monasterów nie trzeba się spieszyć, żeby nie robić wydatków 
funduszowi religijnemu, zwłaszcza że ubogie monastery niewiele mu zysku przynio-
są. Gubernium więc dobrze radzi, żeby najpierw poznosić monastery małe i mniej 
przydatne, a czekać jeszcze z tymi, które mogą się na coś przydać. O ile zaś nauka 
szkolna mogłaby być połączona z tym lub owym monasterem, powinna filialna ko-
misja duchowna (lwowska) pozostawić decyzję departamentowi szkolnemu i z nim 
się porozumiewać. Monasteru Świętego Onufrego z wydatkiem 12 000 fl. kazał nie 
budować. Taki dekret otrzymało gubernium na początku roku 179045.

Zdawałoby się, że losy monasterów bazyliańskich były tym dekretem rozstrzy-
gnięte, tymczasem inaczej się stało. Józef II umarł w lutym tego roku, a brat jego 
Leopold przyłożył hamulec do rydwanu zniszczenia, który się toczył dotąd w sza-
lonym pośpiechu. Gubernator galicyjski hrabia Brigido ostygł też zaraz w zapale 
znoszenia klasztorów i – dobrawszy do rady delegowanych obydwóch ruskich or-
dynariatów – powziął uchwałę, żeby nie znosić tych monasterów, o których zatrzy-
manie protohegumen zabiegi czynił. Zresztą miał w ręku dekret polecający, żeby 
się ze znoszeniem nie spieszyć.

Lecz ojciec Starożyński chciał mieć pewność i „czarne na białym” w ręku. Dlatego 
wniósł do tronu prośbę, żeby osiemnaście monasterów otrzymało zapewnienie istnie-
nia, a równocześnie prosił, żeby bazylianom wolno było przyjmować nowicjuszów 
i uczyć ich u siebie filozofii i teologii, czyli na nowo otworzyć tzw. studia domestica, 
które zostały pozamykane. Prośbę tę posłano do Lwowa. Gubernator poparł część 
pierwszą prośby, to jest godził się na to, żeby zostało szesnaście monasterów dotąd 
niezniesionych i żeby wolno było bazylianom przyjmować kandydatów w miarę, 
jak ubywać będzie starych zakonników, to jest, żeby była ustanowiona stała liczba 
(numerus fixus) na 130 osób. Natomiast był gubernator przeciwny temu, żeby bazy-
lianie otworzyli osobne studia klasztorne (Klosterstudien), gdyż we Lwowie istniało 
generalne seminarium ruskiego obrządku (ruthenischen Ritus).

Miejsce Nadwornej Kancelarii w Wiedniu zajmowało teraz tzw. Dyrektorium 
w sprawach Kameralnych i Publiczno-Politycznych, lecz referentem w sprawach 
monasterów bazyliańskich był ten sam hofrat Haan, który ich „redukcje” tak gorliwie 
przeprowadził. Lecz i ten hofrat wiedział, skąd teraz wiatr wieje, więc też inaczej 
rozumował. Dlatego godził się razem z gubernatorem na prośbę protohegumena, 

 45 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 32, Sign. 16, ex Jan. 1790, G. S. Bericht galiz. Landesguber., Lemberg, 
23 Julius 1789. In dorso; per Sacram Caes. Mttm, Wien, 6 Junii 1789. Prośba ojca Starożyńskiego, odesłana 
do Lwowa. Zur Sitzung vom 15 Dezember 1789. Refer. Hofr. v. Haan. Votum. an das galiz. Landesguber., 
Wien, 3 Januar 1790. Haan.
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i to z trzech powodów. Najpierw, ponieważ bazylianie zajmują się szkolnym naucza-
niem i pracą parafialną, po wtóre, że mają tak małe majątki, iż ledwie z nich, przy 
dobrym gospodarstwie, wyżyć mogą, a wreszcie dlatego, że ogólnie daje się uczuć 
brak powołania do stanu duchownego. Przeto nowe redukcje jeszcze by to powo-
łanie umniejszyły, zatem pozostawienie tych szesnastu monasterów, które dotąd 
nie zostały zniesione, będzie pożyteczne. Również godził się referent na to, żeby 
pozwolić bazylianom na przyjmowanie „kandydatów” w miarę potrzeby i możno-
ści ich utrzymania. Natomiast był przeciwny temu, żeby im pozwolić na klasztorne 
studia, gdyż bazyliańscy klerycy mają sposobność kształcenia się, razem z innymi 
klerykami ruskimi, w seminarium generalnym. Cesarz Franciszek zgodził się na obie 
te propozycje, a gubernium zawiadomiło o tym ojca Starożyńskiego.

Lecz prowincjał trzymał się ewangelicznej rady o naprzykrzaniu się w proszeniu 
i niebawem ponownie przesłał prośbę do tronu, już nie żeby bazylianie mieli osobne 
studia, lecz żeby ich klerycy mogli mieszkać razem w monasterze bazyliańskim we 
Lwowie, a chodzić na nauki do uniwersytetu, to jest, żeby nie mieszkali w general-
nym seminarium ruskim. Powoływał się przy tym na dekret z 4 lipca 1790 roku, 
który pozwalał klerykom zakonnym łacińskim mieszkać w swoich klasztorach 
i chodzić na wykłady uniwersyteckie. Gubernator, któremu tę prośbę (5 kwietnia 
1793) z Wiednia odesłano, wykazywał, że dekret, na który się protohegumen po-
woływał, nie dotyczył Rusinów z tej przyczyny, że znosił łacińskie generalne semi-
narium, natomiast ruskie zostawiał; wszelako godził się gubernator na prośbę ojca 
Starożyńskiego, zwłaszcza że przy tym zyskiwał fundusz religijny 300 fl. rocznie. 
Albowiem bazylianie mieli w generalnym seminarium ruskim dwa wolne miejsca 
(„freie Stiftungsplätze”), a za resztę kleryków mieszkających w tymże seminarium 
musieli płacić po 150 fl. od osoby. Skoro zaś nie uważa się za szkodliwe to, że łaciń-
scy klerycy zakonni mieszkają w swoich klasztorach, to i bazylianom można na to 
pozwolić. Referent Dyrektorium Nadwornego hofrat Haan podzielił zapatrywanie 
gubernatora i ojciec Starożyński zyskał to, o co prosił46.

W tym samym roku (1793) skasowany został monaster bazylianów w Pacykowie 
(w archidiecezji lwowskiej), o którego zachowanie protohegumen nie prosił. Monaster 
był mały i ubogi tak, że budynki jego ceniono na 25 fl. Cerkiewka miała odtąd służyć 

 46 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 45, Sign. 305, ex Dezembri 1792, G. S. Allerunterth. Vortrag des treu-
gehors. Direktoriums in Cameralibus et publico Politicis, Wien, 30 November 1792. Maldonat. Kranzberg. 
v. Haan. In margine: Ich genehmige in einem und dem anderen das Einrathen des Direktorii Franz mpp. 
An das galiz. Guber., Wien, 21 Dezember 1792. Konw. 46, Sign. 307, ex Majo 1793. Bericht galiz. Guber., 
Lemberg, 26 April. 1793. Brigido, La Croix. Zur Sitzung vom 11 Maj 1793. Refer. Hofr. v. Haan. Relatum. 
An das galiz. Guber., Wien, 11 Maji 1793. Haan.
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na użytek parafii, ale gmina miała wybudować nową plebanię i pokryć cerkiewkę 
nowym dachem. Komisarz abolicyjny, znany nam już Rocke, wysłany przez staro-
stwo stryjskie, zastał w monasterze 7 fl. 20 kr. gotówki, lecz żądał 20 fl. wynagro-
dzenia dla pisarza, który musiał cztery razy przepisywać akt zniesienia monasteru 
(Aufhebungsoperat), nadto wypłacił 7 fl. 55 kr. długu, który hegumen zaciągnął 
u Żyda Guttendenkera. Dług ten wynosił 29 fl.

Główny dochód monasteru w Pacykowie polegał na daninach, które dziesięciu 
poddanych chłopów płaciło rocznie, tj. 60 fl. 55 kr. w pieniądzach, a 68 fl. 54 kr. 
w naturze. Wedle tego obliczono majątek na 1439 fl. 10 kr. Lecz monaster posiadał 
jeszcze 1000 fl. kapitału, tak że wszystko razem ceniono na 2541 fl. 20 kr., a właści-
wie i ściśle wziąwszy, na 2563 fl. 49 kr. Poddani zostali przydzieleni do kameralnej 
części wsi Pacykowa i kameralny zarząd miał płacić funduszowi religijnemu 5 proc. 
od tego, co od nich pobierał. Przy tym miał monaster we wsi Rachin wolne mlewo, 
rybołówstwo i 100 miar warzonki solnej, przeto ciężary te miał urząd fiskalny re-
luować na rzecz funduszu religijnego. Również miało starostwo ściągnąć na rzecz 
funduszu religijnego od kameralnego zarządu dóbr Dolina należytość za 162 pnie 
dębowe, cenione na 40 fl. 15 kr. Zarząd miał nadto zapłacić funduszowi religijnemu 
za dwie świnie, które zginęły w czasie znoszenia monasteru. Szacowano te dwie 
świnie na 3 fl.

Sprawozdanie gubernialne o zniesienie monasteru w Pacykowie ścigał jakiś los 
zawistny, albowiem najpierw zalegało trzy lata u referenta gubernialnego La Croix, 
tak że dopiero 24 lutego 1796 roku wysłane zostało do Wiednia, a potem zostało 
z akt wyrzucone (skartirt). Dlatego nie wiemy nic o tym, ilu było zakonników 
w Pacykowie ani gdzie się podziali. Zostało tylko w aktach sprawozdanie Buchalterii 
Nadwornej i dekret wysłany do Lwowa, zalecający spełnienie wszystkich żądań 
tejże buchalterii47.

Nie wszyscy prowincjałowie bazylianów odznaczyli się tą samą gorliwością co 
ojciec Starożyński w ratowaniu monasterów swojej prowincji od zagłady, bo jego 
następca ojciec Hołdajewicz wręcz przeciwnie postępował. Kiedy Franciszek I był 
w Galicji, wręczył mu ojciec Hołdajewicz prośbę o zniesienie czterech monasterów: 
w Uhornikach, Sokulcu i Zadarowie, a przyłączenie ich majątków do monasteru 
w Buczaczu, oraz o zniesienie monasteru w Wicynie i przyłączenie jego majątku 
do monasteru Świętego Onufrego we Lwowie. Dwa te monastery, w Buczaczu 
i Świętego Onufrego, miały zapewnione istnienie, dlatego że uznane zostały za po-

 47 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 50, Sign. 59, ex Junio 1796 G. S. Beericht k. k. Staatshauptbuchhaltung 
in Stiftungssachen, Wien, 25 Maji 1796. An das galiz. Guber., Wien, 10 Julii 1796.



Redukcje monaserów bazyliańskich w Galicji  345  

trzebne dla szkolnej nauki i wychowania młodzieży, a dekret nadworny z 29 wrze-
śnia 1812 roku. nakazywał im zapewnić utrzymanie. W myśl tego dekretu powinien 
był fundusz religijny z zachowanych funduszów bazyliańskich pokryć niedobór oby-
dwóch monasterów. Niedoboru zaś miał monaster Świętego Onufrego 674 fl. 40 kr., 
a monaster w Buczaczu 2761 fl. 33 kr. rocznie. Gubernium lwowskie nie spieszyło 
się jednak z pomocą pieniężną obydwom monasterom, więc ojciec Hołdajewicz 
ruszył konceptem i przyszedł rządowi w pomoc swoją prośbą.

Gubernium chwyciło się też skwapliwie tego wniosku, zwłaszcza że cztery te 
monastery nie miały zapewnionej egzystencji i skazane były na „koncentrację” 
z innymi monasterami. Gubernium godziło się, na prośbę protohegumena, żeby bu-
dynki były sprzedane lub wydzierżawione, natomiast żeby realności, to jest grunty, 
nie były sprzedane, tylko w całości (in natura) oddane na użytek wspomnianych 
dwóch monasterów w Buczaczu i Lwowie.

Buchalteria Nadworna obliczyła dochody monasteru w Sokulcu na 709 fl. 6 kr., 
monasteru w Uhornikach na 933 fl. 21 kr, w Wicynie na 245 fl. 8 kr., a w Zadarowie 
na 339 fl. 46 kr. Wszystkie cztery miały przeto 2226 fl. 46 kr. dochodów, a nadto 
posiadłości w ziemi, w których zakonnicy sami gospodarowali. Buchalteria obli-
czyła przeto, że fiskus dobry robi interes, godząc się na prośbę ojca Hołdajewicza, 
bo fundusz religijny powinien by płacić na pokrycie niedoboru siedemnastu mona-
sterów bazyliańskich, które wówczas jeszcze istniały, 3443 fl. 9 kr., a tymczasem 
protohegumen żąda tylko 2226 fl. 9 kr. Kancelaria Nadworna przedłożyła więc od-
powiedni wniosek i Franciszek I pozwolił na przyłączenie monasteru w Wicynie, 
wraz z majątkiem, do monasteru Świętego Onufrego we Lwowie oraz na koncen-
trację monasterów: w Sokulcu, Uhornikach i Zadarowie, wraz z ich majątkiem, 
do monasteru w Buczaczu48.

Z osobą ojca Hołdajewicza zapoznamy się jeszcze bliżej w dalszym opowiadaniu.

Rozdział V. Pozostałe monastery bazylianów

Trzeci rozbiór powiększył liczbę monasterów bazyliańskich w Galicji, chociaż tyl-
ko na pewien czas, mianowicie przybyły trzy monastery diecezji chełmskiej, to jest 

 48 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 65, Sign. 155, ex Martis 1818. G. S. Bericht des galiz. Landesgub, Lemberg, 
7 November 1817. In Abwesenheit des Landesgouverneurs, Hauer, Krieg, von Baron. Bericht Stiftungs 
Hofbuchhaltung, Wien, 20 Dezember 1817. Vortrag der vereinigt. Hofkanzlej, Wien, 15 Jänner 1818. In 
margine. Resol. August. Wien, 27 März 1818. Franz mpp. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 31 März 1818. 
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w: Chełmie, Białej, i Lublinie, a czwarty w Krakowie, tzw. Żłóbek, o którym mó-
wiliśmy obszernie na innym miejscu49. Monastery w diecezji chełmskiej należały 
do prowincji polskiej pod wezwaniem Opieki Najświętszej Panny od czasu wspo-
mnianej poprzednio kapituły w Torokaniu (1780), odbytej pod przewodnictwem 
metropolity Jana Smogorzewskiego. Z chwilą kiedy przypadły do terytorium tzw. 
Zachodniej Galicji, zerwany został ich związek z archimandrytą polskiej prowincji 
i dlatego przełożeni tych trzech monasterów wnieśli prośbę do Franciszka I o przy-
łączenie ich do zakonnej prowincji Wschodniej Galicji. Prowincja ta nazywała się 
Halicka i była pod wezwaniem Świętego Spasa (Zbawiciela). Prośbę tę wręczyli he-
gumeni monasterów członkom komisji, która organizowała rządy Zachodniej Galicji 
(Einrichtuugs Kommission). Biskup chełmski Porfiry Ważyński nie miał nic przeciw-
ko temu żądaniu, tak samo komisja urządzająca oraz gubernium Wschodniej Galicji.

Ponieważ wówczas wznowiona została w Wiedniu Galicyjska Nadworna Kance-
laria, więc do niej odesłano tę sprawę. Kancelaria galicyjska nie miała nic przeciwko 
prośbie monasterów, dlatego że Franciszek I już był objawił swoje postanowienie 
(Willensmeinung), że w Zachodniej Galicji nie zniesie żadnego klasztoru, przeto 
opracowała w tym duchu przedłożenie, na którego marginesie dał Franciszek I po-
zwolenie na przyłączenie trzech monasterów do Prowincji Halickiej. Kancelaria 
Nadworna Galicyjska wysłała przeto dekret do komisji urządzającej zachodnioga-
licyjskiej i do gubernium Wschodniej Galicji, donoszący o pozwoleniu danym przez 
cesarza. Jednakże położyła za warunek, że prowincjał galicyjski rządzić będzie tymi 
trzema monasterami wedle przepisów, których mu udzieli komisja urządzająca. On 
sam zobowiązany będzie przyjmować – i oczywiście spełnić – wszelkie polecenia 
tejże komisji i przesyłać wprost do niej sprawozdania, a nadto winien zamianować 
hegumena krajowego komisarzem dla tych trzech monasterów celem szybszego 
wykonywania wszelkich poleceń50.

Tyle ostrożności i zastrzeżeń robiła Galicyjska Nadworna Kancelaria, jakby cho-
dziło o jakich buntowników. Widocznie podejrzewała bazylianów w nowo nabytym 
kraju, że nie są równie lojalni i wierni poddani jak galicyjscy, którzy gorliwie przy-
kładali ręki do germanizacji, i do tego, jak wiemy z poprzedniego, przez swojego 

 49 W. Chotkowski, Ks. Prymasa Poniatowskiego spustoszenia kościelne w Krakowie, Kraków 1918, s. 68n. 

 50 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 51, Sign. 179, G. S. Allerunterth. Vortrag treugehors. Galizichen Hofkan-
zlei, Wien, 24 Mai 1799. Hofkanzler Graf von Mailath, Hofvicekanzler Graf v. Woyna, Hofräthe v. Lewin, 
v. Lyro, v. Ergelet, Graf v. Fürstenbusch, Frhr. v. Pillersdorf, v. Baldacci, v. Golaszewski. In margine: „Ich 
genehmige diese, von den drei Westgalizischen Klöstern angezeigte Vereinigung mit der Ostgalizischen 
Provinz. Franz mpp. Dekret an die Westgalizische Einrichtungskommision. An das Ostgalizische Landes-
gubernium, Wien, 27 Juni 1799.
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prowincjała Starożyńskiego się zobowiązali. W dekrecie tym mamy też najlepszy 
dowód, że ani władycy, ani prowincjał bazylianów nie mieli cienia władzy nad mo-
nasterami, skoro komisja urządzająca miała prawo wydawać im rozkazy.

Trzy te monastery zostawały jednak pod panowaniem austriackim tylko do pokoju 
wiedeńskiego (14 października 1809), bo wtedy, razem z monasterem w Zamościu, 
przeszły pod rządy Księstwa Warszawskiego, tak samo jak monaster w Warszawie. 
Monastery w Białej, Chełmie, Lublinie i Zamościu zniesione zostały po powstaniu 
styczniowym (1865). Przeżył je monaster bazylianów w Warszawie przy ulicy Mio-
dowej, który w roku 1812 zamieniony został na dom parafii unickiej warszawskiej51.

Mówiliśmy już przy historii zakonów polskich, że Franciszek I wydał rozpo-
rządzenie 4 maja 1799 roku, w którym wyraził swoje postanowienie, że pragnie, 
aby klasztory, które jeszcze pozostały w Galicji Wschodniej (Starej), przywrócono 
do dawnego porządku i reguły wedle ich pierwotnego zadania, a nie w celu używa-
nia ich do pracy parafialnej. Powodem tego rozporządzenia był przerażający objaw 
coraz większego braku duchowieństwa. W myśl tego postanowienia miały klaszto-
ry otrzymać wolność przyjmowania nowicjuszów, przy czym rząd miał zabezpie-
czyć ich egzystencję przez odpowiednią dotację. Rozporządzenie to nie dotyczyło 
Zachodniej Galicji i odnosiło się wyłącznie do Wschodniej Galicji.

Kancelaria Nadworna Galicyjska nakazała przeto utworzenie komisji osobnej 
do tej sprawy. Do komisji tej mieli należeć członkowie gubernium i pełnomocnicy 
władyków. Sprawa ciągnęła się przez cały rok, bo dopiero 10 kwietnia 1800 roku 
wygotowała kancelaria sprawozdanie Franciszkowi I. Z tego przedłożenia dowiadu-
jemy się, że w Galicji Wschodniej było w tym czasie jeszcze 25 monasterów, to jest 
22 greckokatolickie, 3 trzy greckoschizmatyckie. Te trzy schizmatyckie monastery 
były na Bukowinie i liczyły 75, a właściwie 62 czernców, których nazwano Kalugier. 
Nazwa ta, przekręcona z greckiego kalogeros, oznacza zakonnika (kalogerion zna-
czy klasztor). To jeszcze zauważyć trzeba, że nie wspomniano nic o schizmatyckim 
monasterze w Galicji.

Monaster schizmatycki był w Galicji jeden tylko, lecz był to rzeczywisty monaster 
co do liczby i znaczenia. Liczył bowiem (1774) 37 czernców. Już w 1774 roku doma-
gał się prowincjał bazylianów galicyjskich, ojciec Bratkowski od Marii Teresy, żeby 

 51 Encyklopedia kościelna, Warszawa 1873, t. 2, s. 78n. Następnie zabrany został monaster ten na wła-
sność schizmatycką. Parafia unicka liczyła wtedy 451 wiernych i 5 zakonników. Z tych: hegumen Skalski 
przyjął schizmę i otrzymał parafię prawosławną w Międzyrzeczu; ojciec Boniewski, były hegumen, wię-
ziony na Pawiaku, po czterech latach dostał obłędu; ojciec Synejko i ojciec Rzewuski zostali wywiezieni 
i wkrótce pomarli. Piąty, ojciec Wasilewski, wywieziony do monasteru w Radecznicy, przeznaczonego dla 
„opornych”, zdołał uciec do Lwowa. 



348 Kasaty klasztorów w Galicji. Wybór prac

monaster Skit, który sam jeden oddzielony jest od greckokatolickiej Cerkwi upartą 
schizmą („halasstörriges Schizma”), został połączony z galicyjską prowincją bazy-
lianów. Tej prośbie jednak przeciwny był gubernator galicyjski hrabia Auersperg, 
dlatego że gwałtowne takie przyłączenie uważał za sprzeczne z traktatem podziało-
wym, zawartym w Warszawie, i przeto wnosił o odrzucenie prośby. Natomiast radził, 
żeby się bazylianie starali dobrym i budującym przykładem nakłonić monaster ten 
do dobrowolnego przyjęcia unii z rzymskim Kościołem. Kanclerz nadworny hrabia 
Wrbna podzielał to zdanie gubernatora, że nie można czernców zmuszać do unii, 
zwłaszcza że już Maria Teresa wydała rezolucję, żeby monaster Skit poddać ju-
rysdykcji jednego z biskupów schizmatyckich na Węgrzech lub Siedmiogrodzie52.

Tymczasem nie spieszono się z wykonaniem rezolucji Marii Teresy, wyżej wspo-
mnianej, a po siedmiu latach proponował hrabia Brigido, żeby Skit poddać pod ju-
rysdykcję biskupa na Bukowinie, w Radautz, ale to tylko w sprawach duchownych 
(„quo ad spirytualia”). Zdaje się jednak, że i ten projekt spełzł na niczym, bo mo-
naster Skit prosił następnego roku (1782) o zatwierdzenie fundacji, które miał 
nadane przez królów polskich i książąt Wołoszy, oraz uznanie przywilejów, mocą 
których był w łączności z monasterem w Suczawicy. W myśl tego prosił monaster, 
żeby mu wolno był przyjmować hegumenów i innych przełożonych od patriarchy 
w Konstantynopolu, jako że jest stauropigialny53. Wiadomo, że monastery takie, 
które miały zatknięty krzyż dwuramienny (stauros) patriarszy, uważały się za wy-
łączone spod władzy ordynariuszów, a podległe bezpośredniej władzy patriarchy. 
One też wszystkie oporem stanęły do unii brzeskiej i wytrwały w schizmie.

Łączność z Carogrodem i Fanarem pociągała też za sobą widocznie łączność 
z Petersburgiem, bo Skit wysłał (1780) trzech czernców do cara Aleksandra z prośbą 
o wsparcie, i wysłańcy otrzymali 60 rubli subwencji, a nadto pozwolenie na kwesto-
wanie w całej Rosji. Przywiązanie do Rosji szło w parze z nienawiścią do Lachów 
i dlatego widocznie posyłali do Petersburga skargi na Polaków, stamtąd poszło 
do Wiednia zażalenie, że Polacy uciskają czernców Skitu, lecz zażalenie to spóź-
niło się, bo Skit już był wtedy zniesiony54. O tym, żeby Polacy w Galicji mogli 

 52 Arch. MWiO, Generalia F., Sign. 2600, ex Dezember 1744. Nr 1403, ex Julio 1774. Bericht galiz. Guber., 
Lemberg, 13 Juni 1774. Vortrag treugehors. galizischen Hofkanzlei, Wien, 1 Juli 1774. Dekret p. t. galizische 
Guber.,Wien, 23 Juli 1774. Evers. 

 53 Allg. Arch., Galizien Nr 23, 1781, s. 582. Bericht galiz. Gubern., 20 Juli 1781. Acta, 24 August 1781, 
Nr 25. 1782. Acta Nr 51 Febr. 25, s. 177. Dekret a. d. galiz. Guber., 10 Februar 1782.

 54 Fakty te znalazł Ptaszycki w aktach synodu petersburskiego i przytoczył je na posiedzeniu Akademii 
w Krakowie 13 lipca 1903, na którym piszący czytał sprawozdanie ze swej pracy pt. Historia polityczna 
klasztorów panieńskich w Galicji. 
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w jakikolwiek sposób uciskać monaster ruski, nie wolno nawet mówić. Prośba 
o wsparcie i wysłanie delegatów do cara spowodowane było prawdopodobnie tym, 
że w roku 1781 odnowili czerncy monaster Skit, jak świadczy pozostały dotąd napis 
na ruinach wieży klasztornej55.

Skit, którego nazwa grecka oznacza pustelnię, leżał w Maniawie, w dawniej-
szym cyrkule kołomyjskim, obecnie w powiecie bohorodczańskim. Zniesiony 
został w roku 180756. Jego realności przyłączone zostały do dóbr kameralnych 
w Sołotwinie, budynki są dzisiaj w zupełnej ruinie. Do tego monasteru w Maniawie 
należały dwie wioski na Bukowinie: Siliput i Mikulince. Wartość ich oszacowała 
Nadworna Izba Obrachunkowa i Ministerialna Deputacja Bankowa (Ministerial 
Banco Deputation) dnia 24 marca 1787 roku na 338 fl., inne zaś majątki duchowień-
stwa greckokatolickiego galicyjskiego, położone na Bukowinie, ceniła na 10 029 fl., 
co razem z wartością dwóch wiosek poprzednio wspomnianych czyniło 10 367 fl. 
Gubernator ówczesny galicyjski hrabia Brigido zapytywał w Wiedniu (16 paździer-
nika 1786), co ma począć z tymi majątkami na Bukowinie, a wskutek tego otrzymał 
dekret, wysłany do Lwowa (7 lipca 1787), że przede wszystkim należy te dobra do-
kładnie oszacować. Ponieważ jednak ówczesna wojskowa komenda na Bukowinie 
(Remontirungs Kommando) miała pretensje do funduszu religijnego bukowińskiego, 
przeto Józef II kazał dwa majątki, Waskauz i Sadowiska, oddać tejże komendzie 
jako zamianę i wynagrodzenie owych pretensji57.

Na tym urywa się cała sprawa i dopiero po pół wieku przypomniała się w Wiedniu, 
bo wtedy zapytywano z Wiednia gubernium lwowskie (14 grudnia 1834), co się 
stało z budynkami klasztoru schizmatyckiego Skit. Na to pytanie odpowiedziało 
gubernium po dwóch latach (25 listopada 1836), że budynki sprzedano, a za zyskane 
pieniądze kupiono obligacje dla funduszu religijnego58. Z tych budynków zostały 
tylko ruiny, jakeśmy już wspomnieli poprzednio.

Wspomnieliśmy też poprzednio, że w ankiecie w roku 1799 wymieniono mo-
nastery grecko-schizmatyckie w Galicji, to jest: Suczawica, Putna i Dragoszanka 
(Dragomirna), a czernców nazwano Kalugier. Te monastery były jednak na Buko-
winie. Za rządów wojskowej administracji odebrano tym wszystkim monasterom 

 55 T. Mokłowski, Skit Maniawski, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce” t. 9 (1914) 
z. III i IV. 

 56 Historię tego monasteru pisali: D. J. Wagilewicz, Monastyr Skit w Maniawie, Lwów 1848, i J. Celewicz, 
Historia Skitu Maniawskiego (po rusku), Lwów 1887.

 57 Arch. MWiO, Acta 102, Nr. 264 Gener. 107, ex Julio 1787. 

 58 Arch. MWiO, Acta 102, Nr. Gener. XI. 91, Maerz 1837, ad 7176–809. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 
14 Dezember 1834. Z. 28267. Bericht galiz. Gubern., Lemberg, 21 November 1836.
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schizmatyckim posiadłości ziemskie, motywując zabór troskliwością o to, żeby 
zarządzanie dobrami nie przerywało zakonnikom życia kontemplacyjnego, które 
wedle swej reguły powinny prowadzić. Tak samo rozumował król pruski Fryde-
ryk II, ograbiając majątki klasztorom katolickim. Władyka schizmatycki Wlacho-
wicz, który należał do metropolii karłowickiej, posłał do Lwowa na ankietę (1799) 
swego pełnomocnika archimandrytę Baloscheskula i ten stawił wniosek, żeby dla 
każdego z trzech wyżej wymienionych monasterów wyznaczono posiadłość ziemską 
należącą do funduszu religijnego (Religionsfonds Gut), która by przynosiła 2000 fl. 
rocznego dochodu. Łatwo zrozumieć, że żądanie to zostało odrzucone. Wszelako 
zauważyć trzeba, że mowa była tylko o trzech monasterach na Bukowinie, podczas 
gdy było ich tam więcej.

Administracja wojskowa naliczyła pięć monasterów, a w każdym po 25 za-
konników, więc razem 125, chociaż było ich rzeczywiście tylko 62, jakeśmy po-
przednio mówili. W tym samym czasie co Skit w Galicji (1807) zniesione zostały 
na Bukowinie cztery monastery: Święty Illie (Eliasz), Solka, Watra Moldawitza 
i Woronetz. Dowiadujemy się o ich zniesieniu tylko mimochodem, gdy pod ko-
niec 1834 roku otrzymało gubernium galicyjskie zapytanie z Wiednia, co się stało 
z dzierżawą dóbr Watra Moldawitza, a klasztor zajął fabrykant Beaumont. Dalej 
zapytywano, w jaki sposób zużytkowano budynki monasterów: Skit, Solka i Watra 
Moldawitza. Tyle tylko wiedziano w Wiedniu, że budynki monasteru Świętego Illie 
sprzedano w 1807 roku garbarzowi Janowi Beckowi pod warunkiem, że tam za-
łoży garbarnię, lecz nie wiedziano, czy zobowiązanie to spełnił. Ponieważ jednak 
sprawozdanie gubernialne zginęło z akt, przeto o dalszych losach tych monasterów 
nic nie wiemy59.

Unickich monasterów było w Galicji w 1800 roku jeszcze dwadzieścia i dwa, 
a zakonnych osób naliczyli w nich władycy 164. W diecezji lwowskiej było 14 mo-
nasterów (87 osób), a w przemyskiej 8 monasterów (77 osób). Monastery pierwsze 
miały 13 474 fl. dochodów rocznych, podczas gdy mniejsza liczba monasterów 
w przemyskiej diecezji miała więcej dochodów, bo 14 231 fl.

W diecezji lwowskiej były następujące monastery. W stolicy samej były trzy: 
Świętego Jura (osób 15, dochodów 1452 fl.); Święty Onufry (osób 8, dochodów 
1403 fl.); Świętego Jana (jeden zakonnik, dochodów 490 fl.). Władycy wnosili o kon-
centrację tych trzech monasterów w jeden, Świętego Onufrego, a to dlatego że mo-
naster ten miał zapewnioną permanencję dwoma dekretami nadwornymi (8 wrze-

 59 Arch. MWiO, Acta cit., Konw. 71, Sign. VI 91, Maerz 1837 ad. 7116–809. Dekret a. d. galiz. Guber., 
Wien, 14 Dezember 1834. Z. 28. 257. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 26 November 1836.
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śnia 1787 i 21 grudnia 1792). Na tę propozycję godziła się Galicyjska Nadworna 
Kancelaria, dowodząc że przy większej liczbie (22) zakonników będzie reguła 
zakonna lepiej spełniona w każdym monasterze.

W cyrkule złoczowskim były trzy monastery: w Złoczowie (osób 5, dochodu 
945 fl., ludności 2459 dusz); w Wicynie (osób 6, dochodu 826 fl., ludności 200 dusz); 
w Podhorcach (osób 8, dochodu 1038 fl., ludności 778 dusz). Władycy proponowali 
zniesienie monasteru w Wicynie, na co się i komisja godziła, i referent Kancelarii 
Nadwornej Galicyjskiej, gdyż monaster ten był słabo udotowany („schlecht gesti-
ftet”), natomiast rozumował referent, że monaster w Złoczowie potrzebny jest dla 
konkursu ludu, a Podhorce leżą na drodze wojskowej do Brodów, więc monaster 
tamtejszy nie jest wprawdzie koniecznie potrzebny, lecz pożyteczny. W cyrkule 
brzeżańskim był jedyny monaster Krasnopuszcza (osób 7, dochodu 999 fl., dusz 
250), który już w dekrecie z roku 1787 miał przyznaną permanencję, więc godzili się 
wszyscy na to, żeby pozostał, a tak samo była zgoda na to, żeby w cyrkule stryjskim 
pozostał monaster w Hoszowie (osób 6, dochodu 502 fl., ludności 625), bo był tam 
potrzebny jako położony w okolicy górzystej. Natomiast w okręgu stanisławowskim 
były trzy monastery: Pohonia (osób 7, dochodu 934 fl., dusz 684), Uhorniki (osób 
4, dochodu 315 fl., ludności 1077) i Zadarów (osób 4, dochodu, 975 fl., dusz 542). 
Władycy proponowali zniesienie dwóch monasterów w Uhornikach i Zadarowie, 
na co komisja i referent Nadwornej Kancelarii Galicyjskiej się też godził. W cyr-
kule zaleszczyckim były jeszcze trzy monastery: Buczacz (osób 9, dotacja 1477 fl., 
ludności 1700 ), Sokulec (osób 5, dotacji 350 fl., dusz 93 w parafii należącej do mo-
nasteru) i Ułaszkowce (osób 4, dotacji 625 fl., ludności 864). Władycy proponowali 
zniesienie monasteru w Sokulcu – i na to była ogólna zgoda.

W diecezji przemyskiej były w cyrkule żółkiewskim cztery monastery: Żółkiew 
(osób 5, dochodów 1208 fl., parafia klasztorna 1439 dusz), Krechów (osób 8, dochodu 
1925 fl., parafia 1408 dusz), Krystynopol (Krystianopol, osób 6, dochodu 1185 fl., 
parafia klasztorna 1537 dusz) i Werchrata (osób 4, dochodu 690 fl., ludności 1012). 
Władycy proponowali zniesienie monasteru w Werchracie i mimo to, że wszystkie 
monastery tego okręgu były (rok 1787) skazane na zniesienie, jednakże przetrwały 
pierwszą burzę, zgodzono się na to, żeby tylko Werchrata była zniesiona.

W cyrkule sanockim był tylko jeden monaster w Dobromilu (osób 16, dotacja 
3710 fl., parafia klasztorna 1199 dusz). Władycy proponowali przeniesienie tego 
monasteru do Przemyśla, a to dlatego, że w całym okręgu przemyskim nie było 
jednego monasteru, a w samym Przemyślu miał władyka tak mało kleru przy kate-
drze, że musiał w razie uroczystej celebry wzywać do asysty kler parafialny, prze-
to zakonnicy mogliby ten brak zastąpić. Proponowali też władycy, żeby rząd dał 
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bazylianom klasztor minorytów, a minorytów przeniósł z Przemyśla do monasteru 
w Dobromilu. Ta propozycja podobała się komisji gubernialnej, lecz w tym był 
sęk, że budynki klasztoru minorytów w Przemyślu były tak podupadłe, że w nich 
bazylianów nie dało się pomieścić. Z tej przyczyny proponował gubernator, żeby 
bazylianów umieścić w kolegium pojezuickim, a monaster bazylianów w Dobromilu 
sprzedać na rzecz funduszu religijnego. Przy tym oszczędziłby sobie fundusz reli-
gijny znacznego wydatku, bo właśnie miano dać do katedry ruskiej w Przemyślu 
wikariuszów przez wzgląd na to, że katedry greckokatolickie w Galicji nie mają 
kapituł, skoro więc teraz bazylianie będą mogli zastąpić wikariuszów, to wikariusze 
nie będą tam potrzebni i fundusz religijny oszczędzi wydatek. Pokazuje się z tego, 
że władyka Angelowicz nie bardzo miał szczęśliwy pomysł, doradzając przeniesienie 
bazylianów do Przemyśla, i to z krzywdą franciszkanów. Do sprawy tej wrócimy 
jeszcze nieco później.

Natomiast w cyrkule samborskim były jeszcze dwa monastery, to jest w Droho-
byczu (osób 12, dochodu 1051 fl., parafian 2793) i w Ławrowie z Biliną (osób 14, 
dochodu 2172 fl., klasztorna parafia 472 dusz, ludności 2424 dusz). Władycy doma-
gali się zatrzymania obydwóch monasterów i na to się zgodzono, gdyż w górzystym 
okręgu uznano klasztory za potrzebniejsze niż na płaszczyznach.

W ten sposób miały być zniesione 4 monastery, a miało zostać 18, to jest 10 mona-
sterów w diecezji lwowskiej (126 zakonników) i 8 monasterów w diecezji przemyskiej 
(107 osób). Liczba stała (numerus fixus) miała więc wynosić 233 osoby zakonne.

Dwa tylko monastery były sporne, to jest Uniów i Werchrata. Wiemy, że opactwo 
w Uniowie zostało zniesione w roku 1790. Po dziewięciu latach, kiedy się odbywała 
konsekracja nowo mianowanego władyki lwowskiego Mikołaja Skorodyńskiego, 
wręczył zgromadzonym we Lwowie władykom prowincjał bazylianów Michalski 
prośbę o przywrócenie tego opactwa, z którego zniesieniem gubernium się zbytnio 
pospieszyło. Władyka Skorodyński poparł prośbę prowincjała tym ciekawym argu-
mentem, że mniejsza diecezja przemyska paraduje („prangt”) opactwem (w Żółkwi), 
a w jego diecezji, chociaż większej, opactwa wcale nie masz.

Gubernium było oczywiście przeciwne temu, żeby po dziewięciu latach przy-
wracać zniesiony monaster. Referent Kancelarii Nadwornej Galicyjskiej Ewers był 
tego samego zdania i wypowiedział przy tym znaną nam już admonicję władykom 
ruskim, że gdyby rozważyli, jak małe zasoby zyskał fundusz religijny od wiecznie 
ubogiego greckokatolickiego obrządku, a jak niezmierne wydatki musi tenże fun-
dusz ponosić na wychowanie i utrzymanie kleru greckokatolickiego, to by takich 
żądań nie stawiali. Biorąc jednak na wzgląd ambicję władyki lwowskiego, godził 
się hofrat Ewers na to, żeby sobie władyka upatrzył jaki monaster i w porozumie-
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niu z bazylianami urządził opactwo, przy czym jednak zaraz robił zastrzeżenie, 
że o jakimkolwiek dodatku dla opata z funduszu religijnego nie może być mowy, 
albowiem zakonnik, zostając opatem, nie przestaje być zakonnikiem, a więc powi-
nien poprzestawać na tym, co mają inni zakonnicy!

Przeciwko zniesieniu monasteru w Werchracie remonstrował dziedzic tejże wsi, 
hrabia Łoś, i proponował, żeby zakonnikom powierzono parafię w Teniatystkach, 
gdzie właśnie umarł pleban, a nowemu parochowi musiał fundusz religijny uzupełnić 
kongruę o 150 fl., przeto na powierzeniu parafii zakonnikom oszczędziłby wydatków. 
Starostwo w Żółkwi zdało jednak opinię przeciwną, mianowicie wywodziło, że mo-
naster w Werchracie nigdy parafialną pracą się nie zajmował, a hrabiemu Łosiowi 
nie chodzi też o duszpasterstwo, tylko o zyski z propinacji („Schanknutzen”).

Powiedzieliśmy poprzednio, że władycy ruscy oznaczyli liczbę stałą osób zakon-
nych na 233, a stosownie do tego chcieli mieć taki sam procent nowicjuszów, jaki 
przyznano polskim klasztorom (10 proc.), a więc wypadała liczba 23 nowicjuszów. 
Komisja gubernialna uważała jednak to żądanie za zbyt wygórowane i proponowa-
ła tylko 17 nowicjuszów, biorąc wzgląd na to, że dochody monasterów nie starczą 
na utrzymanie większej liczby, a fundusz religijny nie może na ten cel nic dawać. 
Albowiem gubernium Wschodniej Galicji wykazało w preliminarzu na rok 1800, 
że z funduszu religijnego galicyjskiego wysyłano od kilku lat do kasy centralnej 
wszelkie przewyżki dochodów (Gefällsüberachüsse) oraz kapitały opłacane przez 
prywatne osoby, a od tego żadnych nie płacono procentów, doszedł więc fundusz 
religijny galicyjski do takiego stanu, że gdyby jeszcze jego wydatki miały się po-
większyć, wtedy musiałby majątek zakładowy (Stammvermögen) być naruszony 
na pokrycie bieżących wydatków. Wszelako, biorąc wzgląd na to, że w wojsku służyło 
bardzo wielu żołnierzy obrządku greckiego ze Wschodniej Galicji, a nie było wcale 
kapłanów tegoż obrządku, radził referent, żeby pozwolić bazylianom na przyjmo-
wanie tylu nowicjuszów, ilu monastery pojedyncze zdołają wyżywić, żeby mogli 
wychować wojskowych kapelanów. Przyznawał wprawdzie referent, że władycy ru-
scy oznaczyli zbyt wielką liczbę stałą zakonników i że komisja gubernialna słusznie 
określiła liczbę nowicjuszów na siedemnastu w miarę dochodów, jakie monastery 
bazyliańskie wykazały, lecz przypuszczał, że monastery te mają więcej dochodów, 
niż w fasjach podatkowych wykazały, a przy tym opierał się na tym, że bazylianie 
znani byli jako bardzo dobrzy gospodarze („sehr gute Landwirthe”).

Natomiast inne żądanie władyków greckokatolickich napotkało na stanowczy 
z jego strony opór, to jest oznaczenie liczby stałej bazylianów na 233 osoby, podczas 
gdy w rzeczywistości było ich tylko 164. Liczba ich więc miała być powiększona 
o 69 osób. Władycy uznawali sami, że fundusz bazylianów nie starcza na utrzymanie 
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tylu zakonników, bo choćby tylko licząc po 125 fl. na głowę, potrzeba by 29 125 fl., 
przy tym należałoby liczyć po 200 fl. na utrzymanie budynków („sarta tecta”), co dla 
18 monasterów wynosiłoby 36 000 fl. Potrzebna suma wynosiłaby więc 32 725 fl., 
na co brakło 6606 fl. rocznie. Na ten zarzut znaleźli jednak władycy radę, bo propo-
nowali, żeby fundusz religijny oddał bazylianom dobra skasowanych monasterów: 
Szczepłoty, Lasek i Święty Spas, żeby wskrzesił monastery Uniów i Struszów wraz 
z ich majątkiem, zabranym na rzecz funduszu religijnego. W takim razie zrobiłby 
fundusz religijny jeszcze dobry interes, bo wziął zabranym monasterom 284 924 fl., 
a oddałby tylko 113 110 fl.

Komisja gubernialna nazwała ten cały wywód władyków greckokatolickich sofi-
sterią, bo zapomnieli o tym, że zabrany monasterom majątek (284 924 fl.) przynosi, 
licząc 5 proc. rocznie, 14 246 fl. 12 kr., a fundusz religijny wydaje sześć razy tyle 
na potrzeby Cerkwi greckokatolickiej, albowiem płaci na generalne greckokatolickie 
seminarium rocznie 45 322 fl. 10 kr., na greckokatolickie seminarium (Priesterhaus) 
9500 fl., a na uzupełnienie kongruy plebanom 22 965 fl. 36 kr., to jest razem 77 787 fl. 
46 kr.60. Referent Kancelarii Nadwornej Galicyjskiej podzielał zupełnie ten wywód 
komisji gubernialnej, więc też żądanie władyków odrzucił. Zostawiono przeto stałą 
liczbę bazylianów 164. Również godził się hofrat Erggelet na żądanie władyków, 
żeby im powierzona została władza nad monasterami. W tym celu miał być w każ-
dej diecezji ustanowiony osobny wizytator, który by władykę zastępował. Erggelet 
popierał to żądanie władyków dogmatyczną sentencją, że biskupi mają od Boga po-
wierzoną jurysdykcję i nadzór („den Bischöfen von Gott envertraute Gerichtsbarkeit 
und Aufsicht”) – szkoda tylko, że to sądownictwo i nadzór wykonywały w Galicji 
świeckie władze.

Ankieta nakazana przez Franciszka I miała więc dla bazylianów te korzyści, 
że zapewniła im posiadanie osiemnastu monasterów, czego się wcale nie spodzie-
wali. Liczba ta jednak nie utrzymała się, bo sześć monasterów następnie ubyło, 
a wiemy z poprzedniego, że o zniesienie czterech monasterów wnosił sam prowin-
cjał bazylianów.

Mimochodem nadmienić tu trzeba, że nie przyszło do przeniesienia bazylianów 
z Dobromila do Przemyśla, jak proponował w czasie ankiety władyka przemy-
ski Angelowicz, na co gubernium się też zgodziło. Również referent Kancelarii 
Nadwornej Galicyjskiej Erggelet był za tym i dlatego zadeklarował przeniesienie 

 60 Obrachunek ten jest niedokładny. Opuszczono w nim np. wydatek na utrzymanie personelu dwóch 
kurii biskupich, który wynosił 18 500 fl. Zob. W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, 
dz. cyt., s. 462–468.
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bazylianów z Dobromila do Przemyśla oraz umieszczenie ich w kolegium pojezuic-
kim. Wszelako władyka Angelowicz odstąpił od pierwotnej myśli, a co ważniejsza, 
pokazało się, że budynki tego kolegium były zajęte na szkołę normalną i na gimna-
zjum, a kościół pojezuicki zajęty był na spichlerz wojskowy (począwszy od marca 
1802 do końca sierpnia 1820 roku). Wobec tego nie mogło być mowy o umieszczeniu 
tam bazylianów i dlatego gubernium lwowskie wniosło (w sprawozdaniu z 18 lute-
go 1803 roku) o cofnięcie tego dekretu, zwłaszcza że i konsystorz greckokatolicki 
przemyski sam o to prosił.

Sprawa ta przeleżała w Wiedniu dwa lata, gdyż Kancelaria Nadworna Galicyjska 
została tymczasowo zniesiona, a sprawy jej ponownie przejęła Połączona Czesko-
Austriacka Kancelaria. Dopiero więc 6 września 1805 roku opracował referent ks. ho-
frat Gruber przedłożenie, a po dwóch latach zezwolił Franciszek I na pozostawienie 
bazylianów w Dobromilu. Tymczasem bazylianom uśmiechała się myśl osiedlenia 
się w Przemyślu i prowincjał Michalski oraz jego następca Holdajewicz powtarzali 
o to kilkakrotnie prośby w gubernium lwowskim. Wreszcie wysłał Holdajewicz 
prośbę do tronu (27 października 1811), którą odesłano do Lwowa. Holdajewicz 
popierał swoją prośbę głównie tym, że bazylianie chcieli objąć naukę w gimna-
zjum w Przemyślu, które było umieszczone w gmachu pojezuickiego kolegium. 
Gubernator hrabia Goess zasięgnął najpierw opinii konsystorza greckokatolickiego 
w Przemyślu, lecz konsystorz był przeciwny prośbie bazylianów, a gubernium brało 
wzgląd na te same trudności, jakie już przed ośmiu laty przytoczyło. Na propozycję 
protohegumena, że bazylianie gotowi objąć naukę w gimnazjum, zapatrywał się 
gubernator sceptycznie i twierdził, że bazylianie nie mogliby zastąpić profesorów 
w gimnazjum przemyskim, dobrze zorganizowanym, bo po większej części niemiec-
kiego języka dobrze nie znają. Zwracał przy tym gubernator uwagę, że bazylianie 
mają już gimnazjum w Buczaczu, którego byt został właśnie tego roku zapewniony, 
a jeśliby prowincjał miał rzeczywiście tylu zdatnych zakonników, że mógłby oprócz 
buczackiego obsadzić jeszcze jedno gimnazjum, to można by bazylianów użyć 
do założenia gimnazjum w Krystynopolu (w cyrkule żółkiewskim), gdzie braknie 
nauk gimnazjalnych, a mieszkańcy tego okręgu natarczywie się tego dopominają. 
Po takim przedstawieniu sprawy zadekretował hofrat ks. Gruber, że bazylianie zo-
staną w Dobromilu, natomiast zauważył, że zachodzi inna kwestia: czy nie będzie 
trzeba znieść monasteru w Buczaczu, jeśliby Rosja miała zabrać cały jego majątek, 
leżący poza granicą Galicji?61

 61 Arch. MWiO, Acta, cit., Konw. 55, Sign. 368, ex Aprili 1807 Allerunterth. Vortrag treugeh. vereinigten 
Hofkanzleij, Wien, 6 September 1805. Al. Gr. Ugarte. Frhr. v. der Mark, Refer. Hofr. Gruber. In margine: 
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Nadmienić tu jeszcze trzeba, że w Dobromilu założyli bazylianie nowicjat już 
w roku 1793, skoro Franciszek I pozwolił im (1792) na przyjmowanie nowicjuszów. 
Po odbyciu nowicjatu posyłani byli klerycy do Lwowa na studia uniwersyteckie, 
ale mieszkali w monasterach bazyliańskich. Koszty ich utrzymania ponosiła reszta 
monasterów. Nowicjat ten dobromilski był w diecezji przemyskiej, podczas gdy we 
lwowskiej nie było wcale nowicjatu. Utrudniało to młodzieży przystęp do monaste-
rów we wschodnich powiatach Galicji, wskutek czego pustoszały tak, że w Złoczowie 
było w 1826 roku tylko dwóch zakonników. Dlatego rozpoczęli bazylianie starania 
o to, żeby im było wolno otworzyć drugi nowicjat w monasterze w Krasnopuszczy 
(w diecezji lwowskiej). Starania te poparły oba ordynariaty greckokatolickie, a cesarz 
Ferdynand I dał na to pozwolenie w roku 183562. Nowicjat w Dobromilu pamiętny 
jest tym, że tutaj rozpoczęła się reforma zakonu bazylianów nakazana przez papieża 
Leona XIII bullą Singulare praesidium (12 maja 1882), a powierzona ojcom jezu-
itom. Dałby Bóg, żeby odrodzenie to dokonało się w duchu miłości i zgody, która 
dawnymi czasy łączyła Rusinów z Polakami.

Wspomnieliśmy wyżej, że referent Kancelarii Nadwornej poruszył myśl, czy 
monaster w Buczaczu nie będzie musiał ulec redukcji albo przeniesieniu do innego 
monasteru w razie, gdyby cały jego majątek miał być zabrany przez rząd rosyjski. Dla 
objaśnienia trzeba tu dodać, że na szkoły z konwiktem ojców bazylianów w Buczaczu 
zrobił fundację Mikołaj Potocki, wojewodzic bełski, i przyłączył do niej dwie wsie, 
Zieloną i Dźwingrad, które do klucza buczackiego należały. Tę fundację zatwierdził 
sejm w roku 176463. Zielona została własnością bazylianów, bo rząd rosyjski zabrać 
jej nie mógł, a oprócz niej mieli bazylianie jeszcze inną wieś, jak to zaraz zobaczymy. 
Nie było więc powodu do redukcji, zwłaszcza że monaster w Buczaczu utrzymywał 
gimnazjum, mimo to że miał rocznego niedoboru 2761 fl. 33 kr. Dlatego to wpadł 

„Bei den angezeigten Umständen hat es von der Uebersetzung der Basilianer in Dobromil nach Przemyśl 
abzukommen”. Auf der Mtt. ausdrücklichen Befehl Eh. Rainer mpp. Dekret a. d. galiz. Gubern. Know. 
56, Sign. 56, ex Novembri 1812. Bericht galiz. Landesguber., Lemberg, 20 October 1812. Gr. Goess. Zur 
Sitzung vom 26 November 1812. Refer. Hofr. v. Gruber. N. 17800–1970. Decret a. d. galizische Guber., 
Wien, 28 November 1812. Gruber. Acta Gener. 102, Gener. G., Sign. 157, ex Martio 1821. Exjezuiten Kirche 
in Przemyśl. Galicyjskie gubernium żądało od generalnej komendy czynszu po 321 fl. rocznie od kościoła 
zajętego na spichlerz od 14 marca 1802 do końca sierpnia 1820. Natomiast wojskowość chciała od 1 sierp-
nia 1816 do końca sierpnia 1820 płacić tylko po 100 fl. rocznie w tzw. Einschlösungsscheine. Kancelaria 
Nadworna radziła (20 marca 1821), żeby gubernium na to się zgodziło, bo kościół jest bardzo podupadły.

 62 Arch. MWiO, Acta, cit., Konw. 70, Sign. VI 132, ex Majo 1835. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 
20 Maerz 1835. Ferdinand, Stutterheim. k. k. ver Hofkanzleij Sitzung, 16 April 1835. Refer. Hofr. Probs. 
v. Buchmaijr. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 8 Maji 1835. Buchmaijr.

 63 Volumina Legum, VII, 87.
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prowincjał Holdajewicz na ten niefortunny pomysł, o którym już poprzednio była 
mowa, że wręczył Franciszkowi I podczas tegoż pobytu w Galicji prośbę o znie-
sienie trzech monasterów, to jest w Sokulcu, Uhornikach i Zadarowie, na korzyść 
Buczacza, a nadto prosił o zniesienie monasteru w Wicynie i oddanie jego majątku 
monasterowi Świętego Onufrego we Lwowie.

Ta propozycja ze strony prowincjała wydaje się tym dziwniejsza, że monaster 
w Buczaczu posiadał dwie wsie, Bobiatyn i Zieloną, a teraz przybyła mu jeszcze 
trzecia wieś, Zadarów, przez redukcję monasteru w Zadarowie. Dowiadujemy się 
o tym przy okazji pożyczki, którą monaster w Buczaczu zaciągnął w roku 1840. O tę 
pożyczkę 1000 fl. z funduszu publicznego prosił prefekt gimnazjum w Buczaczu, 
ojciec Emilian Kossak, gdyż chciał powiększyć budynek klasztorny, żeby lepiej po-
mieścić chłopców funduszowych („Stiftlinge”), to jest utrzymywanych za darmo, 
i przyjmować więcej konwiktanerów („Kostknaben”), to jest płacących za utrzy-
manie. Jako zabezpieczenie tej sumy (1000 fl.) ofiarował prefekt hipotekę dóbr na-
leżących do monasteru: Bobiatyn, Zadarów i Zielona.

Gubernium lwowskie poparło tę prośbę względami pedagogicznymi. Gimnazjum 
w Buczaczu liczyło bowiem 300 uczniów, a w miasteczku było tylko około 678 
domów, w których mieszkało 2469 chrześcijan. O stancje dobre dla chłopców było 
więc bardzo trudno, a ponieważ dla mieszczan było utrzymanie studentów głównym 
źródłem dochodów, przeto o dozorowaniu ich nie mogło być mowy. Tymczasem 
osłabły też józefińskie teorie i rząd przyszedł do przekonania, że młodzież szkolna 
powinna mieszkać pod stosownym nadzorem, a nie biegać samopas, i dlatego gu-
bernium wyrażało nadzieję, że skoro liczba chłopców mieszkających w konwikcie 
bazylianów się pomnoży, to też powiększy się dobry ich wpływ na resztę młodzieży 
szkolnej Buczacza. Rękojmię dobrego dozoru nad konwiktem dawała niezwykła 
czynność i moralność hegumena i prefekta gimnazjum, ojca Kossaka. Zresztą rząd 
nie ryzykował nic, dając pożyczkę, bo wedle załączonego tabularnego wyciągu da-
wała sama wieś Zielona gwarancję za 18 500 fl. Gubernium proponowało udzielenie 
pożyczki z grecko-schimatyckiego funduszu religijnego (bukowińskiego), który miał 
rocznie znaczną przewyżkę, a tę należało procentować.

Jedna tylko była trudność, że właśnie przed dwoma laty (14 kwietnia 1838) wydała 
Nadworna Komisja Nauk przepis nakazujący, żeby wszelkie konwikty publiczne 
i prywatne były pod dozorem rządowym. Gubernium jednak wywodziło, że za-
kład bazylianów w Buczaczu nie jest właściwie konwiktem, tylko pensjonatem 
(„Kostort”), bo studenci mają tam stół, stancję i dozór, lecz naukę pobierają w pu-
blicznym zakładzie. W każdym razie zapewniało gubernium, że zarządzi odpowied-
ni nadzór. Referent Kancelarii Nadwornej ks. hofrat Meschutar opracował w tym 
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duchu przedłożenie, a Ferdynand I pozwolił dać bazylianom pożyczkę 1000 fl. c.m. 
z funduszu niedotowanego przez skarb, to jest z funduszu religijnego64.

Mniej względów doznawał i mniej szczęścia miał monaster bazylianów w Dro-
hobyczu, gdzie utrzymywali drugą publiczną szkołę. Monaster ten był najnowszej 
fundacji, bo jak wiemy, założony został za pozwoleniem Marii Teresy po zniesie-
niu trzech innych monasterów, tak że władze galicyjskie nazywały cesarzową jego 
„fundatorką”65. Bazylianie założyli w Drohobyczu szkołę, którą nazywano gimna-
zjum albo liceum. Szkołę tę kazał Józef II zamknąć wtedy, kiedy liczbę gimnazjów 
w Galicji redukował (1784). Dwukrotna prośba władyki przemyskiego Maksymiliana 
Ryłły i prośba gminy Drohobycza nie zdołały odwrócić zniesienia tego gimnazjum66. 
Natomiast założono tam główną szkołę niemiecką (deutsche Hauptschule), którą 
miasto musiało utrzymać. Nadto założono zakład wychowawczy dla synów tego 
pułku, który w tamtych stronach konsystował. Nazywano go: Hohenlobe Barten-
steinsches Regimentsknaben Erziehungsinstitut. Zakład ten mieścił się w klasztorze 
zniesionych tamże karmelitów.

Za zniesieniem gimnazjum w Drohobyczu przez Józefa II byłaby może też poszła 
redukcja monasteru, gdyby nie to, że uznano go za potrzebny do pracy parafialnej. 
Lecz bazylianie mieli tam cerkiew drewnianą, a monaster, również drewniany, był 
bardzo nędzny, i dlatego prosili (1812), żeby im darowano klasztor po karmelitach, 
który przylegał do drugiej cerkwi ruskiej, położonej w środku miasta. Cerkiew ta 
była zdolna pomieścić 2600 osób, podczas gdy cerkiew monasteru była tak mała, 
że zaledwie 400 osób mogła objąć. Tymczasem wedle nowego planu regulacji parafii, 
przepisanego dekretami z 1787 i z 1791 roku, kazano złączyć sześć parafii z parafią 
w Drohobyczu, tak że liczyła 3056 komunikujących. Z tego powodu kościół po kar-
melitach okazał się dla Rusinów potrzebny. Gmina Drohobycza nabyła wprawdzie 
poklasztorne budynki, lecz magistrat oświadczył, że je tanio odsprzeda bazylianom, 
jednakże stawiał za warunek, żeby w klasztorze mogła się mieścić szkoła główna, 
do której zobowiązywał się dostarczyć potrzebnych rekwizytów. Nadto zastrzegł 

 64 Arch. MWiO, Acta, cit., Konw. 73, Sign. VI. 44, Febr. 1840. Bericht galiz. Gub., Lemberg, 11 Octo-
ber 1839. Nr. 62 719. Eh. Ferdinand mpp. v. Ettmayer Refer. Allereunterth. Vortrag der Hofkanzley, Wien, 
16 Jänner 1840. Oberster Kanzler Graf v. Mitrowsky. Meschutar Refer. In margine: „Ich bewillige dem Ba-
silianer Kloster in Buczacz zur dem hier angedeuteten Zweck ein Darlehen mit Eintausend Gulden Conv. M. 
aus einem vom Aerar nicht dotirtem Fond aufzunehmen und überlasse den Behörden diesfalls die weitere 
angeniessene Verfügung”. Ferdinand mmp. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 22 Februar 1840. Meschutar.

 65 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz. cyt., s. 380–384.

 66 Allg. Arch., Acta, Nr. 8, Sign. 149, April 1784; Nr. 441, Acta 8, Sign. 142, Juni 1784 Nr. 669 Acta, Nr. 9 
Sign. 146, Juni 1784, Nr.671.



Redukcje monaserów bazyliańskich w Galicji  359  

sobie magistrat, że patron będzie utrzymywał kościół, a bazylianie odrestaurują 
klasztor pokarmelicki swoim kosztem. Miasto robiło przy tym dobry interes, bo bu-
dynek, w którym się mieściła szkoła główna, groził zawaleniem, i już w 1810 roku 
miała gmina budować nową szkołę, na co miała wydać 24 224 fl. Bazylianie zgodzili 
się na warunek postawiony przez magistrat i zobowiązali się sprzedać drewnianą 
swoją cerkiew z monasterem, a za zyskane ze sprzedaży pieniądze mieli odnowić 
klasztor pokarmelicki. Wszystko więc składało się dobrze, jedynie na zawadzie stał 
wojskowy zakład wychowawczy, który się mieścił w tymże klasztorze. Gubernium 
wzywało wprawdzie generalną komendę, żeby wyszukała inne umieszczenie dla 
zakładu, lecz komenda z tym się nie spieszyła.

Kancelaria Nadworna zatwierdziła wprawdzie układ zawarty z miastem i poleciła 
szybkie jego wykonanie (28 marca 1816), lecz starostwo samborskie pokpiło sprawę, 
bo przez dziesięć lat nic nie robiło. Magistrat wydzierżawił tymczasem część klasz-
toru pokarmelickiego wojsku, umieścił kasę miejską i odwach policyjny. Kto wie, 
jakby się była ta sprawa jeszcze długo wlokła, gdyby nie to, że (31 stycznia 1825) 
spalił się monaster bazylianów wraz z cerkwią i wtedy przenieśli się do klasztoru 
pokarmelickiego razem ze szkołą główną. Ponieważ zaś teraz, po pożarze, całkiem 
zubożeli, przeto nie tylko nic nie zapłacili, ale jeszcze żądali, żeby magistrat dał 
im pieniądze na reperację budynków klasztornych. Reperacja miała kosztować 
3555 fl. m.c., wszelako bazylianie godzili się na ryczałt 2300 fl. i za to podejmowali 
się wszelkie roboty przeprowadzić. Gubernium kazało zbadać rachunki miejskie 
i pokazało się, że magistrat miał (od czerwca 1816 do 1825 roku) z dzierżawy klasz-
tornych budynków 2578 fl. 17 kr. m.c. dochodu, przeto tę sumę kazano wypłacić 
bazylianom. Kancelaria Nadworna zatwierdziła to rozporządzenie, lecz gubernium 
otrzymało przy tym naganę za to, że pozwoliło starostwu samborskiemu przez tak 
długie lata zaniedbać sprawę67.

Wspomnieliśmy poprzednio, że monaster w Drohobyczu powstał na rubieżach 
trzech małych monasterów (1774), ale przejął też ich majątki. Między tymi był 
monaster Letnia, który miał – na mocy przywilejów króla Jana Kazimierza (1666) 
i Jana III (1683) – prawo wolnego wrębu w lasach królewskich Medynicy. Bazylianie 
w Drohobyczu korzystali z tego przywileju do 1841 roku, mimo że Maria Teresa 
wydała patent (28 stycznia 1773), mocą którego zniosła wszelkie prawa wolnego 

 67 Arch. MWiO, Acta, cit., Konw. 61, Sign. 158, ex Martio 1816: G. S. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 
23 Hornung 1816. Hauer, Pinkas. Ver. Hofkanzleij. Zur Sitzung, 28 März 1816. Geistl. Depart. Refer. Hofr. 
Grabmayer. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 28 Maerz 1816. Grabmayer. Know. 68, Sign. VI 35, Feb-
ruar 1830. Bericht galiz. Landesguber., Lemberg, 20 Jänner 1830. Lobkowitz K. K. ver. Hofkanzleij. Sitzung, 
28 Februar 1830. Refer. Guber. Rath. v. Thiel. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 25 Februar 1830.
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wrębu w lasach królewskich (kameralnych), a to z tej racji, że klasztory posiadały 
ten przywilej jako nadanie jałmużny (titulo gratuito). Ta tylko zachodziła różnica, 
że zamiast w lasach medynickich pozwolono bazylianom ciąć w kameralnych lasach 
drohobyckich rocznie 50 sążni drzewa, i to po 25 twardego i 25 miękkiego drzewa.

Bazylianie wstawili też wartość tego drzewa w fasje podatkowe, lecz w 1841 roku 
kazało gubernium wykreślić tę pozycję z inwentury klasztoru, a zapisać ją na rzecz 
parafii w Drohobyczu. Wychodziło bowiem gubernium z tego przekonania, że mo-
naster ma do wolnego wrębu prawo jedynie dlatego, że zawiaduje parafią, a więc 
pobiera drzewo za pracę parafialną, i dlatego tylko uzyskał prawo przedawnienia. 
Przeciwko temu rozporządzeniu wniósł przełożony monasteru w Drohobyczu re-
kurs, lecz gubernator odniósł się do Wiednia z żądaniem, żeby ten rekurs odrzucić. 
Jakoż Nadworna Prokuratoria Skarbu uznała rekurs bazylianów za nieuzasadniony, 
a co więcej, uważała także wpisanie do fasji poboru drzewa z lasów kameralnych 
za niestosowne, ponieważ parafia nie miała do niego żadnego prawa. Buchalteria 
Nadworna godziła się na ten wywód prawny, lecz żądała, żeby gubernium wyka-
zało, jakie prawo ma parafia drohobycka do wolnego wrębu w lasach kameralnych. 
Taki też dekret wysłała Kancelaria Nadworna do gubernium lwowskiego (1847). 
Tymczasem wzięła sprawa całkiem inny obrót.

Bazylianie poszli bowiem na drogę prawa i wygrali proces w dwóch instancjach; 
dokumentami dowiedli swego prawa do wolnego wrębu w lasach komunalnych 
z tą tylko różnicą, że od roku 1831 pozwolono im na wolny wręb w lasach droho-
byckich zamiast medynickich. Wobec tego utrzymało gubernium galicyjski dekret 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (1848), pozwalający na to, żeby w inwentarzu 
monasteru pozostawiono pozycję wyrażającą prawo do wolnego wrębu w lasach 
kameralnych68.

Bazylianie w Galicji nie cieszyli się już teraz wyjątkowymi względami rządu 
mimo wielkiej lojalności, jaką zawsze okazywali, bo nie tylko odciągano im, co 
się dało, lecz nakładano jeszcze podatki do funduszu religijnego. Taki przypadek 
zaszedł w roku 1788, kiedy rząd zawarł układ z hrabią Stanisławem Potockim ce-
lem umorzenia procesu, jaki się toczył o jego długi. Rząd nabył wtedy od hrabiego 

 68 Arch. MWiO, Acta, cit., Konw. 75, Sign. VI 55, März 1847. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 25 No-
vember 1846. Stadion, Horinsky, Ettmayer. Von der k. k. Hof und Nieder Oesterr. Kammer Prokuratur 
Note, Wien, 10 Februar 1847. Aüsserung der k. k. Hofbuchhaltung politischer Fonds, Wien, 2 Maerz 1847. 
K. k. ver. Hofkanzleij Sitzung, 18 Maerz 1847. Refer. Hofr. Probst Meschutar. Dekret a. d. galiz Guber, Wien, 
24 Maerz 1847. Meschutar. Know. 76, Sign. II, s. 23. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 4 Januar 1848. Stadion. 
Ettmayer. Aüsserung k. k. Hof und Nieder Oestrr. Kammer Procuratur, Wien, 4 Juni 1848. Ministerium den 
Inneren. Section Nr. II Departament Nr. 5. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 20 Juni 1848. Meschutar.
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na własność dwie wsie: Krystynopol i Tartarów, lecz równocześnie przejął zapisy 
kościelne i klasztorne ciążące na dobrach: Bełz, Hrubieszów, Rekliniec i Sokal. 
Układ ten został zatwierdzony został przez cesarza (7 kwietnia 1790). Od zapisów 
kościelnych, które były na tych dobrach, przyznał rząd klasztorom: sakramentek 
we Lwowie, karmelitom w Sąsiadowicach i Trembowli oraz proboszczowi łaciń-
skiego obrządku w Ostrowie, 5 proc. od zapisów, które im się należały. Natomiast 
monasterom bazylianów w Krechowie, Krystynopolu i Żółkwi przyznał tylko 3 ½ 
proc. Po 10 latach wniósł prowincjał bazylianów Zdziurzyński prośbę do cesarza, 
żeby bazyliańskim monasterom przyznano tak samo 5 proc. od kapitałów duchow-
nych, lokowanych na Tartarowie i Krystynopolu, jakie pobierały łacińskie klasz-
tory. Prośbę prowincjała odesłano z Wiednia do opinii gubernatorowi Wschodniej 
Galicji. Gubernium było przeciwne tej podwyżce, powołując się na to, że fundusz 
religijny Wschodniej Galicji płaci bardzo dużo na potrzeby cerkwi greckokatolic-
kiej i że fundusz religijny musiał wysłać do wiedeńskiej kasy centralnej 334 000 fl., 
od czego żadnych nie pobiera procentów, przeto gubernium proponowało, żeby trzem 
monasterom dołożyć tylko pół procentu i dawać 4 proc., lecz nie dawać 5 proc., jak 
żądał ojciec Julian Zdziurzyński.

Ponieważ w odpowiedzi na to nadeszła rezolucja nie bardzo jasna, przeto gu-
bernium postawiło jeszcze raz kategorycznie dwa pytania: primo – jaki procent 
mają trzy monastery w mowie będące dostawać, i secundo, czy łacińskie klasztory 
mają nadal pobierać 5 proc., czy też mają zwrócić to, co zanadto pobrały? Rezultat 
był ten, że Nadworna Kancelaria nie przyznała Rusinom nic więcej nad 3,5 proc., 
a łacińskiemu duchowieństwu kazano odebrać to, co pobrało przez 12 lat ponad 
3,5 proc. od kapitałów, które miało umieszczone na dobrach hrabiego Potockiego69.

Monaster w Krechowie miał na tychże dobrach 10 250 fl., przeto różnica w opro-
centowaniu wynosiła przeszło 200 fl. rocznie, ze szkodą monasteru. Przy tym trzeba 
przypomnieć, że właśnie tegoż roku (1788), kiedy układ z hrabią Potockim zawierano, 
wydane zostały dwa dekrety (7 marca i 18 kwietnia 1788), którymi nałożono na każdy 
klasztor i na każdą parafię podatek do funduszu religijnego (Religionsfondsteuer), 
i to od dochodu brutto. Józef II, nakładając ten podatek do funduszu religijnego, 
przypisał wyraźnie, że od tego podatku powinny być wolne takie klasztory, które 
nie mają tyle dochodów, żeby na każdą osobę zakonną przypadało po 250 fl. Mimo 

 69 Arch. MWiO, Acta, cit., Konw. 52, Sign. 159, ex Aprili 1800 G. S. Bericht d. Ostgalizischen Landesstelle, 
Lemberg, 7 Februar 1800. Gr. Geisruk. An das Ostgalizische Landesguber., Wien, 10 April 1800. Erggelet. 
Know. 53, Sign. 152, ex Majo 1800. Bericht Ostgaliz. Landesgub., Lemberg, 3 Maij 1800. Geisruk, La Croix. 
Zur Sitzung, 22 Maij 1800. Refer. Hofr. Erggelet. An das Ostgalizische Landesguber., Wien, 22 Maij 1800. 
Erggelet.



362 Kasaty klasztorów w Galicji. Wybór prac

to nałożony został na monaster w Krechowie podatek 193 fl. 25 kr., chociaż miał 
rocznie 227 fl. 42 kr. deficytu. Dopiero po 25 latach udali się bazylianie tegoż mo-
nasteru z prośbą o zwolnienie od podatku niesłusznie nałożonego, gdyż nie mieli 
nawet po 200 fl. na głowę, i prosili o zwrot tego, co już zapłacili. Gubernator hra-
bia Goess popierał tę prośbę, lecz referent Kancelarii Nadwornej hofrat Erggelet 
zadekretował, że monaster w Krechowie ma na przyszłość być wolny od podatku 
do funduszu religijnego70. To, co zapłacił, już przepadło. Przypomnieć tu trzeba, 
że monaster w Krechowie odgrywał ważną rolę w dziejach Cerkwi, bo do niego 
ściągały na pewne uroczystości liczne rzesze pielgrzymów zza Dniestru i Donu, 
z Wołoszy, a nawet z Grecji i Krety. Pielgrzymi ci byli schizmatycy!

Tak samo płacił monaster w Złoczowie dodatek do funduszu religijnego, nało-
żony przez Józefa II na klasztory. Nadworna buchalteria naznaczyła bazylianom 
w Złoczowie podatek w wysokości 69 fl. 54 kr. i płacili go do roku 1825. Wtedy 
wypadło im płacić zaległy podatek za dwa lata (139 fl. 08 kr.). Wnieśli więc rekurs 
do prowincjonalnej buchalterii lwowskiej i wykazali, że dochody monasteru nie 
starczą na ich utrzymanie i że mają rocznego deficytu 143 fl. 55 kr. m.c. (216 fl. 5 kr. 
w.w.). Z tej przyczyny prosili, żeby gubernium nie tylko im opuściło podatek, ale 
żeby nadto dało wsparcie.

Gubernator hrabia Taaffe odrzucił z góry prośbę o wsparcie, lecz popierał prośbę 
monasteru o zwolnienie od podatku. Nawet Nadworna Buchalteria uznawała, że mo-
naster płacić nie może podatku, lecz poddawała myśl, czy by nie było lepiej zreduko-
wać ten monaster, skoro ma tylko dwóch zakonników, i tych nawet wyżywić nie może. 
Radziła więc przenieść ich wraz z majątkiem całym do innego monasteru, najbliżej 
będącego. Przeciwko tym opiniom zadekretował referent Kancelarii Nadwornej ho-
frat ks. Jüstel, że monasteru nie można uwolnić od podatku ani mu przyznać wsparcia, 
gdyż w fasji zachodzą pewne wydatki za wysoko podane. Tak np. podano raz koszty 
nabożeństwa (Kultuskosten), a drugi raz wydatki religijne (Religiensauslagen), co 
na jedno wychodzi. Również podano koszty utrzymania dwóch zakonników 400 fl., 
a osobno liczono wydatki na sukno, ubranie, bieliznę, światło i opał, chociaż mo-
naster ma prawo do pobierania z lasów złoczowskich drzewa opałowego i budulcu. 

Monaster w Złoczowie nie był rzeczywiście bardzo biedny, bo miał zahipoteko-
wany kapitał 50 076 złp na dobrach Tyśmienica. Dług ten zaciągnął Józef Colonna 
Czosnowski (19 stycznia 1793) i wziął go od bazylianów w złocie. Tak samo zacią-

 70 Arch. MWiO, Acta, cit., Konw. 59, Sign. 43, ex Junio 1813. Bericht galiz. Landesguber., Lemberg, 7 Maij 
1813. Gr. Goess, Pinkas. Zur Sitzung, 3 Junij 1813. Refer. Hofr. von Erggelet. Dekret a. d. galiz. Guber., 
Wien, 3 Junius 1813. Erggelet.
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gnął tenże Czosnowski pożyczkę od bazylianów w Pohoni, i to 40 000 złp. Dobra 
Tyśmienica z przyległościami przeszły tymczasem na własność Klementyny z Po-
tockich Miączyńskiej, która w roku 1833 wniosła podanie do gubernium, że długi 
te chce spłacić, i to w walucie wiedeńskiej (w.w.), która wówczas była w obiegu 
(od 1811 roku). Gubernium uznało (1837) słuszność tego żądania, lecz prokurator 
bazylianów ojciec Kompaniewicz protestował przeciwko tej decyzji gubernialnej 
imieniem obydwóch monasterów w Złoczowie i Pohoni, dowodząc że wypłata musi 
nastąpić w złocie, skoro dług zaciągnięty był w złocie. Wszelako prokuratoria skarbu 
dowodziła, że ojciec Kompaniewicz przegra proces, jeśli pójdzie na drogę sądową, 
bo właśnie zaszedł był taki przypadek z kapitułą greckokatolicką we Lwowie. Ka-
pituła ta skarżyła księcia Czartoryskiego o spłatę długu i najwyższy trybunał skazał 
księcia na spłatę w walucie wiedeńskiej. Nadworna prokuratoria skarbu podzielała 
to zdanie lwowskiej prokuratorii, poleciła jednak, żeby wytoczyła proces imieniem 
obydwóch monasterów, bo taki sam proces prowadziła w imieniu monasteru w Pod-
horcach, a sąd w drugiej i trzeciej instancji skazał pozwaną Mariannę Bieńkowską 
na spłacenie długu w złocie71. O wyniku tego procesu nie ma już w aktach śladu.

W opowiadaniu dotychczasowym wspomnieliśmy o wszystkich monasterach 
bazyliańskich w Galicji, które zostały skasowane, pozostaje nam jeszcze omówić 
sprawę redukcji dwóch monasterów we Lwowie, gdzie były trzy, to jest: Świętego 
Jana, Świętego Jerzego i Świętego Onufrego na Krakowskim Przedmieściu.

Mówiliśmy już poprzednio o monasterze Świętego Onufrego, że w 1790 roku 
zamierzał go protohegumen bazylianów restaurować, lecz nie otrzymał na to po-
zwolenia, mimo że już (20 września 1787) wydany został dekret nadworny, który 
zapowiadał zniesienie monasteru Świętego Jura, a to dlatego, że władyka Szeptycki 
miał go własnym kosztem zamienić na seminarium. Wiemy też, że przy ankiecie 
w 1800 roku proponowali władycy ruscy koncentrację wszystkich trzech monaste-
rów lwowskich w jeden, i to u Świętego Onufrego, a dekret nadworny (29 kwietnia 
1802) kazał znieść monaster Świętego Jana, w którym był tylko jeden zakonnik. 
Realności tego monasteru kazało gubernium sprzedać na licytacji, a zebrane ze 
sprzedaży pieniądze dołączyć do majątku monasteru Święty Onufry. Natomiast 

 71 Arch. MWiO, Acta, cit., Konw. 67, Sign 107, ex Junio 1826, G. S. Bericht galiz. Landesguber., Lemberg, 
19 April 1826, Nr.17. 575, Graaf Taaffe, Stutterheim. Bericht k. k. Stiftungs Hofbuchhaltereij, Wien, 5 Junij 
1826. K. k. ver. Hofkanzleij. Sitzung, 15 Junius 1826. Refer. Hofr. v. Jüstel. Verordnung a. d. galiz. Guber., 
Wien, 25 Juni 1826. Jüstel. Konw. 72, Sign. VI 73, Maerz 1840. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 22 Juni 
1839. Ferdinand mpp. Aüsserung k. k. Hof. u. Kammerprokurator, Wien, 8 Februar 1840. Unterhänige Nota 
an Seine Königl. Hoheit den H. Erzherzog General Civil und Militär Gouverneur von Galizien. Dekret 
a. d. galizische Landesgubernium, Wien, 3 Maerz 1840. Meschutar.
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pieniądze zyskane ze sprzedaży cerkiewki i monasteru kazało oddać do funduszu 
religijnego, bo tak przepisywał dekret nadworny z dnia 29 kwietnia 1802 roku (§15).

Przeciwko temu zarządzeniu remonstrował prowincjał bazylianów ojciec Zdziu-
rzyński i prosił, żeby także i te pieniądze, które zyskano za sprzedaną cerkiewkę 
i monaster Świętego Jana, oddano bazylianom u Świętego Onufrego. Prośbę ojca 
Zdziurzyńskiego poparł konsystorz greckokatolicki lwowski, przeto gubernator hra-
bia Urmenyj godził się na oddanie i tych pieniędzy, wbrew wyraźnemu brzmieniu 
dekretu z roku 1802, powołując się na to, że monaster Świętego Onufrego jest źle 
dotowany, a zakon bazylianów odznacza się pożyteczną pracą w nauczycielstwie, 
przeto zasługuje na względy Najjaśniejszego Pana.

Buchalteria Nadworna obliczyła, że wedle fasji z 1783 roku wynoszą dochody mo-
nasteru Świętego Onufrego tylko 1731 fl. Od tego naznaczono im 7,5 proc. podatku 
do funduszu religijnego. Wprawdzie opuszczono im z tego (dekretem nadwornym 
z 4 października 1791) 20 fl. 45 kr., ale jednak płacą 109 fl. 1,5 kr. rocznie. Przeto 
można im darować te pieniądze, o które proszą. Kancelaria Nadworna dała ze swojej 
strony pozwolenie, lecz równocześnie zażądała sprawozdania gubernatora o tych 
zażaleniach, które konsystorz greckokatolicki lwowski wnosił przeciwko bazylia-
nom u Świętego Jura. Zarzucał im bowiem, że przez nich zakradły się do katedry 
nadużycia, tak że przy nabożeństwie nie ma należytej powagi i porządku72.

Te żale władyki Angelowicza na bazylianów u Świętego Jura były tylko dalszym 
ciągiem nieszczęsnej wojny, którą zaczął z zakonem władyka Leon Szeptycki zaraz 
po objęciu biskupstwa lwowskiego (1749) i prowadził przez trzydzieści lat swojego 
pasterzowania, chcąc ich monaster zamienić na siedzibę kapituły, którą już wówczas 
zamierzył przy katedrze lwowskiej utworzyć. Dzieje te opowiedzieliśmy obszernie73, 
więc powtarzać ich tu nie będziemy. Streścimy tylko historię zniesienia bazylianów 
u Świętego Jura, o ile to dla związku opowiadania konieczne.

Mimo wszelkich zabiegów Szeptyckiego i jego następców przepisywał znany de-
kret wrześniowy z 1787 roku, że bazylianie u Świętego Jura nie zostaną zniesieni, 
liczbę stałą oznaczał na dwanaście osób74. Równocześnie jednak pozwalał dekret, 

 72 Arch. MWiO, Acta Gener. F, Konw. 89, Sign. 44, ex Septembri 1806. Bericht galiz. Landesguber., Lem-
berg, 13 Juni 1806. J. v. Urmeny. Bericht k. k. Staatsbuchhaltereij in Stiftungssachen, Wien, 7 August 1806. 
Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 3 September 1806.

 73 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz. cyt., s. 432–474: Proces Szeptyckiego 
z Bazylianami i założenie kapituły ruskiej u św. Jura.

 74 Arch. MWiO, Fasc. 649, Konw. 16, Sign. 240, ex Septembri 1787. Decret a. d. galiz. Gubernium, Wien, 
8 September 1787. „Lemberg in der Janower Vorstadt an der Domkirche, werden nicht aufgehoben, über die 
dermalige Zahl von 12 Geistlichen darf kein Kandidat aufgenommen werden”.
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pod tą samą datą wydany, władyce Bielańskiemu na to, żeby pozostał w swoim do-
tychczasowym mieszkaniu, lecz żeby w zamian za to monaster bazylianów własnym 
kosztem przebudował na seminarium (Priesterhaus). Widocznie musiał być na to 
seminarium upatrzony monaster Świętego Jura, bo dekret następnego roku (31 lip-
ca 1788) wydany opiewał, że monaster ten pozostaje przeznaczony na seminarium75. 
Wiemy, że Bielański domagał się oddania mu wszelkich realności i kapitałów tegoż 
monasteru, lecz zyskał tylko tyle, iż majątek Świętego Jura uznano za własność fun-
duszu religijnego. Majątek ten został (1789) oszacowany razem z filią w Derewaczu. 
Jak wtedy szacowano skarbiec klasztorny, mówiliśmy obszernie, wystarczy tu przy-
pomnieć, że pierścień srebrny wysadzony małymi diamentami oceniono na 30 kr. 
Mimo takiego szacowania oznaczono majątek Świętego Jura na 50 479 fl. 20,5 kr., 
a majątek filialnego monasteru w Derewaczu na 10 255 fl. 46 kr.76. Samo oszaco-
wanie majątku nie znaczyło jednak jeszcze zniesienia monasteru i filii, lecz było 
do tego przygotowaniem, bo o zniesieniu nie myślano jeszcze na serio, skoro wiemy 
z poprzedniego opowiadania, że nie pozwolono odrestaurować monasteru Świętego 
Onufrego we Lwowie, chociaż monaster ten miał zastąpić miejsce dwóch innych, 
to jest Świętego Jana i Świętego Jura.

Wprawdzie już następnego roku (19 maja 1790) otrzymało gubernium ponow-
ny dekret, nakazujący zniesienie monasteru Świętego Jura jako przeznaczonego 
na seminarium, lecz mimo to wytrwali tam bazylianie jeszcze dwadzieścia siedem 
lat. Mówiliśmy poprzednio, że w 1806 roku oskarżał ich władyka Angelowicz o to, 
że z ich winy nabożeństwo w katedrze lwowskiej traci na powadze. I powiedzieli-
śmy, że Kancelaria Nadworna żądała o tym osobnego sprawozdania gubernatora, 
jednakże sprawozdania takiego nigdzie w aktach nie masz śladu. Natomiast w trzy 
lata po tym (1809) domagają się bazylianie u Świętego Jura, żeby im z funduszu 
religijnego dano 2034 fl. 30 kr. na konieczne reperacje monasteru. Dzieje się przy 
tym rzecz dziwna, że Angelowicz, już teraz metropolita, żąda, żeby monaster ten był 
zamieniony na dom korekcyjny dla występnych duchownych i z tej racji przemawia 
za potrzebą restauracji monasteru. Skutkiem tego otrzymuje gubernium lwowskie 
dekret Kancelarii Nadwornej (24 grudnia 1809), pozwalający na wydatek 2034 fl. 

 75 Arch. MWiO, Acta, cit., Konw. 17, Sign. 270, ex Septembri 1787. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 
20 September 1787. Know. 18, Sign. 494, ex Julio 1788. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 31 Julius 1788. 
„Bey dem zum Priesterhaus bestimmten Basilianerkloster ad st. Georgium hat es zu bleiben”.

 76 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz. cyt., s. 456 –459. S. Brunner, Mysterien..., 
dz. cyt, s. 377, podaje taką cenę wartości filii i datę zniesienia 8 lipca 1789. Tymczasem Derewacz nie został 
jeszcze wtedy zniesiony.
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30 kr. z funduszu religijnego77. Można to zaliczyć do nadzwyczajnych zdarzeń, 
bo tej hojności nie doznawały inne monastery bazyliańskie. Kluczem do tej zagad-
ki może być chyba ta okoliczność, że właśnie tego roku (28 maja 1809) zajął książę 
Józef Poniatowski Lwów, przy czym i metropolita Angelowicz, który nawet poniósł 
szwank na zdrowiu, i bazylianie zasłużyli sobie – swoim lojalnym zachowaniem – 
na osobne pochwały rządu austriackiego.

Żądanie metropolity, żeby monaster Świętego Jura był zamieniony na dom ko-
rekcyjny, stało w sprzeczności z tym, że właśnie o tym czasie domagał się ko-
niecznie założenia kapituły przy katedrze, a monaster miał służyć na jej pomiesz-
czenie. Prawdopodobnie zaszła tu pomyłka. Wiemy też, że zabiegi metropolity 
odniosły skutek, bo już w 1812 roku wydana została przez Franciszka I ordy-
nacja ruskiej kapituły (Regulatio cleri archicathedralis). Na utrzymanie kapitu-
ły miał jednak fundusz religijny płacić 10 423 fl., lecz z płaceniem nie bardzo  
było spieszno.

Gubernator hrabia Goess otrzymał (15 marca 1813) dekret, żeby monastery lwow-
skie skoncentrował i przysłał o tym sprawozdanie. Dekret ten nakazywał redukcję 
monasteru bazylianów u Świętego Jura i tak tylko można go rozumieć. Lecz hra-
bia Goess zażądał opinii prowincjała bazylianów, ojca Holdajewicza. Prowincjał 
przedstawił ze swej strony, że skoro monaster Świętego Jana już został sprzedany, 
a Święty Jur przyznany prawnie („im Wege des Rechtes”) greckokatolickiej kapitu-
le, przeto koncentracja może się tylko dokonać w monasterze Świętego Onufrego. 
Zwracał jednak na to uwagę, że monaster ten ma tylko cztery ubikacje, przeto nie 
może pomieścić trzynastu zakonników oprócz hegumena i nowicjuszów. Dlatego 
proponował ojciec Hołdajewicz, żeby rząd wydał fundusze zebrane na reperację 
tegoż monasteru przed trzynastu laty (1790), żeby bazylianom darowano materiał 
budowlany spalonego klasztoru karmelitanek i żeby czekano jeszcze trzy lata z kon-
centracją monasterów lwowskich.

Gubernium, otrzymawszy te propozycje prowincjała, zapytało o zdanie metropo-
litę, który zgadzał się zupełnie na wnioski prowincjała. Wszelako gubernium miało 
inne zapatrywanie. Przyznawało wprawdzie, że majątek sprzedanego monasteru 
Świętego Jana, a także fundusze przeznaczone na restaurację Świętego Onufrego 
zostały zabrane do funduszu religijnego, lecz o wydaniu ich bazylianom nie mogło 
być mowy, przynajmniej w obecnych czasach, bo to sprzeciwiałoby się istniejącym 

 77 Arch. MWiO, Acta, cit., Konw. 57, Sign. 92, ex Decembri 809. Bericht k. k. Staats Hauptbuchhalt. 
in Stiftsachen, Wien, 3 Dezember 1809. Zur Sitzung, 13 Dezember 1809. Refer. Hofr. v. Hauer. Dekret 
a. d. galiz. Guber., Wien, 24 Dezember 1809. Hauer.
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przepisom, a widocznie fundusze te i tak nie starczyłyby na przebudowanie mo-
nasteru Świętego Onufrego, skoro bazylianie jeszcze proszą o materiał budowlany 
spalonego klasztoru zniesionych karmelitanek. Ten klasztor chciał prowincjał pier-
wej kupić, lecz w czasie rokowań o kupno budynek zgorzał. Gubernium twierdziło 
więc, że darować tego wielkiego budynku („weitschichtige Klostergebäude”) nie 
można. Najlepiej więc będzie odłożyć koncentrację monasterów do stosowniejszej 
chwili, aż minie obecna drożyzna i taniej będzie można restaurację monasteru prze-
prowadzić, zwłaszcza że nic nie nagli, skoro sam metropolita i prowincjał proszą 
o trzy lata zwłoki.

Gubernium nie wspomniało jednak w sprawozdaniu o tym, że potrzebne także 
było zezwolenie ruskiej kapituły, której monaster Świętego Jura już został przyzna-
ny na własność. Miała przeto kapituła prawo domagać się jego opróżnienia, bo tam 
mieli mieszkać wikariusze katedralni, a to tym bardziej, że właśnie zabrano kapitule 
inny duży budynek na magazyn wojskowy (Militärtransporthaus). Dlatego też refe-
rent kancelarii nadwornej ks. hofrat Gruber zadeklarował, że zgadza się na wniosek 
gubernatora, lecz pod tym warunkiem, że kapituła pozwoli jeszcze bazylianom po-
zostać w monasterze Świętego Jura, bo gdyby budynku tego potrzebowała, wtedy 
trzeba będzie zakonników przenieść do innych monasterów78.

Zwłoka dana była do kwietnia 1815, a więc tylko na dwa lata, i dlatego gubernium 
otrzymało dekret nadworny (12 stycznia 1815, Z. 56), który przypomniał, że bazy-
lianie muszą opuścić monaster Świętego Jura i przenieść się do Świętego Onufrego. 
Łatwo jednak zrozumieć, że niespieszno było bazylianom z opuszczeniem monasteru 
i że chcieli zabrać wszystko, a kapitule jak najmniej zostawić. Dekret gubernialny, 
nakazując im opuszczenie monasteru, pozwalał też zabrać wszelkie sprzęty, które 
mieli w celach klasztornych, wszelakie aparaty kościelne będące zakonną własnością, 
a nadto ikonę Matki Bożej z bocznego ołtarza. Wszelako aparaty kościelne zostały 
poprzednio już zabrane przez starostę lwowskiego, więc od tegoż starostwa zależało, 
co zechce bazylianom oddać jako własność, natomiast ikona pozostała w cerkwi, 
która odtąd miała być katedralną. Tymczasem metropolita Angelewicz nie pozwolił 
bazylianom zabrać tej ikony i wniósł protest do gubernium.

W rekursie tym wywodził metropolita, że obraz ten przeniesiony został w 1763 
roku, dla bezpieczeństwa przed Turkami, przez władykę Szumlańskiego do cerkwi 
Świętego Jura, a więc jest własnością cerkwi, która wyrokiem sądowym (27 kwiet-

 78 Arch. MWiO, Acta, cit., Know. 58, Sign. 119, ex Decembri 813. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 
26 November 1813 (G. Z. 39.731). Goess, Pinkas. Zur Zitzung, 23 Dezember. Geistl. Depart. Refer. Hofr. 
v. Gruber, Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 23 Dezember 1813. Gruber. 
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nia 1779) przyznana została z wszelkimi przynależnościami biskupowi i duchowień-
stwu świeckiemu. Przeto i obraz jest składową częścią cerkwi katedralnej, a wzięty 
być nie może, tym bardziej że lud się przyzwyczaił i licznie się przed nim gromadzi. 
Bazylianie wprawdzie przedłożyli gubernatorowi testament hegumena monasteru 
w Trembowli Dionizego Aleksandrowicza z roku 1723, lecz metropolita załączył 
do swojego rekursu testament Szumlańskiego, z którego miało wynikać, że testament 
hegumena jest nieważny, przeto ikona jest własnością katedry.

Sprawa tei ikony wywołała jednak rozdwojenie pomiędzy radcami gubernialny-
mi. Referent Krieg dowodził bowiem, że obraz nie jest własnością ani katedry, ani 
bazylianów, tylko funduszu religijnego, a to z tej racji, że pochodzi z monasteru 
w Trembowli, który został już w 1788 roku zredukowany, a majątek zabrany. Mimo 
to jednak był za tym, żeby obraz w katedrze zostawić, bo kapituła jest tak biedna, 
iż chybaby fundusz religijny musiał sprawić w to miejsce inny obraz. Natomiast 
wszystkie głosy radców gubernialnych oświadczyły się przeciwnie, to jest, że obraz 
ten jest własnością bazylianów.

Opierali się zaś radcy gubernialni głównie na dokumencie przesłanym przez me-
tropolitę, to jest na testamencie władyki Szumlańskiego (1707), który jako bazy-
lianin bazylianom ten obraz przekazał, bo ich własnością była też wówczas cer-
kiew Świętego Jura. Wprawdzie wyrok sądu mieszanego w roku 1779 przyznał tę 
cerkiew władyce, mimo to że bazylianie podnosili do niego pretensje nie całkiem 
nieuzasadnione („nich ganz ungewichtige Ansprüche”), lecz nie przyznał władyce 
ani obrazu, ani aparatów kościelnych. Nie można też obrazu uważać za własność 
funduszu religijnego, bo po redukcji Trembowli zabrali zakonnicy ze sobą aparaty 
kościelne do monasterów w Uniowie, Sokulcu i Złoczowie, dokąd zostali przenie-
sieni. Ponieważ zaś obraz wisi w bocznym ołtarzu, przeto łatwo można go zastąpić 
innym obrazem. Prawda, że obraz ten jest w wielkiej czci u ludu, ale lud może go 
czcić równie dobrze w cerkwi Świętego Onufrego, dokąd się bazylianie przeniosą. 
Bazylianie zaś będą mieli przynajmniej tę jedną pociechę, że zatrzymają obraz, 
do którego tyle przywiązują wagi, wobec tej wielkiej przykrości, że muszą opuścić 
monaster, który przez tyle lat posiadali.

Radcy gubernialni kierowali się widocznie współczuciem i sympatią dla bazy-
lianów, lecz uczuć tych nie podzielał referent Kancelarii Nadwornej ksiądz hofrat 
Jüstel, który zadekretował, że obraz należy zostawić w katedrze Świętego Jura. 
Opierał się zaś również na testamencie władyki Szumlańskiego, który zapisał ob-
raz dla cerkwi, specjalnie dla bocznej kaplicy, i wyraźnie zastrzegł, że nigdy nie 
ma być wynoszony z cerkwi, chyba dla schronienia go przed Turkami. Ponieważ 
więc testament mówi wyraźnie o cerkwi, a nie o bazylianach, przeto jest wła-
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snością cerkwi. Ściśle wziąwszy, jest własnością funduszu religijnego, ponieważ 
sprzęty niepotrzebne osób przenoszonych do innych klasztorów zostają przyzna-
ne (eigeantwortet) funduszowi religijnemu – i z tej też racji należy go zostawić  
w katedrze79.

Zniesienie monasteru Świętego Jura pociągnęło za sobą także zniesienie jego 
filii w Derewaczu i zabranie majątku do funduszu religijnego. Święty Jur posiadał 
dobra cenione (1789) na 6167 fl. 20 kr. Suma ta jednak oznaczała tylko dochód rocz-
ny, a nie rzeczywistą wartość. Natomiast budynki przedstawiały wartość 5450 fl., 
lecz dochód ich nie wchodził w rachubę, gdyż miały być oddane na seminarium 
duchowne albo też na pomieszczenie kleru katedralnego. Cały majątek Świętego 
Jura ceniono na 50 479 fl. 20,5 kr., w czym było 35 451 fl. 33 kr. kapitałów i procen-
tów. Natomiast mówiliśmy już, że majątek filii w Derewaczu ceniono na 10 255 fl. 
46 kr., a w tym była wartość folwarku, a raczej jego dochód podany na 7758 fl. 20 kr. 
Prowincjał bazylianów domagał się, żeby folwark ten i jeden z aparatów kościelnych 
(Zeremonienkleid) oddano do monasteru Świętego Onufrego, dokąd mieli być prze-
niesieni zakonnicy z Derewaczu, na to jednak oświadczyła Nadworna Buchalteria, 
że oddanie to zależeć będzie od propozycji gubernatora. Nigdzie jednak nie masz 
w aktach śladu, żeby gubernium lwowskie taką propozycję zrobiło.

Bazylianie u Świętego Onufrego posiadali przy ulicy Grodeckiej (Grodker 
Strasse) mały grunt (sto łokci kwadratowych) i wydzierżawili go emfiteutycz-
nie Annie Marii Bleisch na trzydzieści lat, od czego miała rocznie płacić kanon 
i laudemium 100 złp. Stało się to 9 sierpnia w roku 1797, a więc na ćwierć wieku 
po pierwszym rozbiorze, a mimo to jeszcze teraz na polskie pieniądze rachowano. 
Liczono cztery złp na jeden złoty reński, tak że 1 złp miał wartość 15 krajcarów 
monety konwencyjnej. Patent finansowy z 1811 roku zmienił ten stosunek na gor-
sze i na szkodę kongregacji zakonnych. Mówiliśmy bowiem poprzednio, że nawet 
pożyczki otrzymane od zakonników w złocie spłacono w wiedeńskiej walucie, 
a sądy galicyjskie wyrokowały rozmaicie. Coś podobnego zaszło teraz u bazylia-
nów Świętego Onufrego. Grunt ich, wydzierżawiony przed trzydziestu laty, trzymał 
teraz Jan Nikisch, a kiedy przyszło odnawiać kontrakt, domagali się bazylianie, 
żeby płacił w monecie konwencyjnej. Nikisch miał jednak za sobą prawo, więc żą-
daniu się oparł, a gubernium, do którego w tej sprawie bazylianie wnieśli prośbę, 
oddaliło ich z niczym (18 maja 1833). Bazylianie rekurowali więc do Wiednia, lecz 
referent Kancelarii Nadwornej ksiądz hofrat proboszcz Buchmaijer zadekretował 

 79 Arch. AWO, Acta, cit., Know. 63, Sign. 39, ex Majo 817. Bericht galiz. Guber., Lemberg, 22 April. 1817 
G. Z. 19. 220. Hauer, Krieg. Dekret a. d. galiz. Guber., Wien, 22 Maij 1817. Jüstel.
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(4 grudnia 1834), że jeżeli są niekontenci z dzierżawnej płacy, to mają wolną drogę 
sądową80.

Droga sądowa była wolna, ale bardzo kosztowna i skórka nie była warta wypra-
wy, chodziło bowiem tylko o 25 fl. w.w. Płacone w monecie konwencyjnej byłyby 
znaczyły około 60 fl. Widocznie jednak musiał być monaster Świętego Onufrego 
niebogaty, skoro o tak małą sumę czynił pięcioletnie starania i zabiegi.

Założenie kapituły greckokatolickiej u Świętego Jura dekretem Franciszka I (4 mar-
ca 1814) – i to wbrew wyraźnemu zakazowi Stolicy Apostolskiej – po długoletnich 
zabiegach władyków lwowskich81 było ostatecznym ciosem dla znaczenia i wpływu 
zakonu bazylianów, kiedy w 1817 roku zostali ze swego monasteru wydaleni i rozpro-
szeni po innych monasterach, które jeszcze w Galicji pozostały. Prawda, że pisarze 
ruscy nie tają się z wielką do nich nienawiścią i czynią im najokropniejsze zarzuty: 
że osłabili unię, że w ostatnich latach istnienia Rzeczypospolitej nie dali żadnych 
dowodów gorliwości w ratowaniu unii, że mianowicie w czasie hajdamackich bun-
tów na Ukrainie, podczas gdy świeccy duchowni greckokatoliccy zapełniali tłumnie 
więzienia, o bazylianach nic nie było słychać, że byli zakonnikami „propter esum, 
non propter Jesum”82, lecz i to prawda, że kanonicy greckokatoliccy, którzy zajęli 
ich miejsce u Świętego Jura, tzw. świętojurcy, zyskali smutną sławę i że przyczynili 
się do zniszczenia unii w ostatniej greckokatolickiej diecezji pod rządem rosyjskim 
na Podlasiu i Chełmszczyźnie. Można by więc powiedzieć ambo meliores, gdyby 
nie chodziło o ścisłe badanie tych zasług, które zakon bazylianów rzeczywiście 
w Galicji położył, mianowicie na polu szkolnictwa i oświaty, których kler świecki 
greckokatolicki wcale nie miał.

Pisarze polscy przeceniają jednak te zasługi. Czytamy bowiem, że po organiza-
cji zakonu na generalnej kapitule w Dubnie w 1743 roku, o której poprzednio była 
mowa, powstały przy wszystkich monasterach szkoły ludowe83. Odnośnie do Galicji 
jest w tym oczywista przesada, bo wiemy, że monastery bazylianów w Galicji były 
położone przeważnie po pustkowiach i lasach, w oddali od miast, jako pustelnie, 

 80 Arch. MWiO, Acta, cit., Know. 69, Sign. VI. 361, Dezember 1834. Hofrekurs. Bericht Galiz. Gubern., 
Lemberg, 22 September 1834. Krieg. Stutterheim. Bericht Hofkammerprokuratur. K. k. ver. Hofkanzleij. 
Sitzung, 4 Dezember 1834. Refer. Hofr. Probst Buchmaijer. Dekret a. d. Galiz. Gubern., Wien, 4 Dezem-
ber 1834. Buchmaijer.

 81 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz. cyt., s. 433–436 i 442–470.

 82 J. Pełesz, Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom von der alterten Zeiten bis aus 
Gegenwart, t. 2, Augsburg 1841, s. 565–568. 

 83 Encyklopedia kościelna t. 2, Warszawa 1873, s. 78.
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że wiele z nich były to tylko małe, drewniane, ubogie chaty, przeto o szkołach przy 
takich monasterach nie mogło być mowy.

Ściśle wziąwszy, skoro Maria Teresa postawiła jako zasadę równouprawnienie 
obydwóch obrządków, powinni byli unici mieć też wolne szkoły, lecz wiemy, że rząd 
traktował po macoszemu sprawę oświaty ludowej, tak że nawet zamykał i znosił 
szkoły ludowe obrządku łacińskiego, a nowych zakładał bardzo mało, nic więc 
dziwnego, że nie spieszył się z zakładaniem szkół osobnych dla Rusinów, zwłasz-
cza jeśli się tego nie dopominali. Natomiast bazylianie okazali pod tym względem 
większą gorliwość.

Wiemy, że bazylianie chcieli założyć gimnazja w kolegiach pojezuickich w Jaro-
sławiu, Samborze i Stanisławowie, o co prosił prowincjał Bratkowski (1773), wsze-
lako żądał, żeby rząd dał fundusze potrzebne na ich utrzymanie84, i o to się sprawa 
rozbiła. Ofiarowali się z założeniem szkoły ludowej w monasterze w Pohoni, lecz 
tę propozycję odrzucono, dlatego że monaster był odległy o trzy kwadranse dro-
gi od miasteczka Tyśmienicy. Wiemy, że szlachta okoliczna domagała się szkoły 
klasztornej w Hoszowie, ale i tego żądania nie uwzględniono. Bazylianie ofiarowali 
się z założeniem szkoły ludowej (Nationalschule) w Krystynopolu, lecz zdaje się, 
że i na to pozwolenia nie otrzymali. Wszelako wiemy, że dostarczali bezpłatnie ka-
techetę „utrakwistycznego” szkole normalnej w Żółkwi, chociaż im tam zamknięto 
nowicjat, i że nadto dwóch bazylianów pełniło obowiązki katechetów w szkole po-
wiatowej w Zamościu. Nie było więc to winą bazylianów w Galicji, że szkół klasz-
tornych nie mieli, jak przepisała kapituła w Dubnie, lecz może było winą władyków 
greckokatolickich, że za mało pod tym względem gorliwości okazali. Natomiast szła 
gorliwość bazylianów za daleko, skoro prowincjał Starożyński ofiarował się z utrzy-
maniem szkół niemieckich (1787) i zapewniał, że większa część bazylianów włada 
językiem niemieckim. Wiemy, że nawet takiej ofiary nie przyjęto, bo gubernium 
lwowskie orzekło, że szkół w Galicji jest dostateczna liczba.

W rzeczywistości mieli więc bazylianie tylko dwie szkoły publiczne w Galicji, 
to jest normalną w Drohobyczu i gimnazjum w Buczaczu. Kiedy zaś chcieli założyć 
jeszcze jedno gimnazjum w Przemyślu, otrzymali odpowiedź, że mają już jedno gim-
nazjum w Buczaczu, więc drugiego nie potrzeba. Działa się więc krzywda obrządko-
wi greckokatolickiemu, lecz nie ze strony Lachów, tylko od rządu austriackiego. Jak 
zaś Rusini odczuwali tę krzywdę, świadczy bardzo charakterystyczne świadectwo ko-
misarza powiatowego w Samborze, kiedy chodziło o założenie szkoły greckokatolic-
kiej w Drohobyczu. Robiono bowiem pewne trudności z racji, że w Samborze istniała 

 84 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz. cyt., s. 367.
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szkoła, lecz komisarz zauważył (16 kwietnia 1778), że „ein Russ” koniecznie pragnie, 
żeby jego dzieci kształciły się u nauczycieli greckokatolickich i dlatego woli dzieci 
posyłać do Drohobycza, chociaż w Samborze jest szkoła, lecz obrządku łacińskiego85. 
Może nie od rzeczy będzie tu przypomnieć, że Polacy naprawili tę krzywdę wyrzą-
dzoną Rusinom przez długie lata rządów austriackich, skoro tylko uzyskali w Galicji 
autonomię, bo w 1897 roku było w Galicji 2381 szkół ruskich, a 2790 szkół polskich.

Trudno jest też oznaczyć poziom kulturalny zakonu bazylianów w Galicji wobec 
szczupłych wiadomości. Wiemy, że mieli drukarnię w Uniowie na mocy przywi-
leju króla polskiego, lecz oddali ją w świeckie ręce, a przywileju zostali przez rząd 
austriacki pozbawieni. Widzieliśmy też, że w trzech monasterach były biblioteki. 
W Zbarażu i Struszowie musiały być dosyć znaczne, skoro katalogi posłano do dy-
rekcji biblioteki uniwersyteckiej we Lwowie i biblioteki nadwornej w Wiedniu. 
Natomiast w Szczepłotach było tylko 57 książek nieliturgicznych. Jak na tak znaczną 
liczbę monasterów, ilość bibliotek wymieniono bardzo małą, zwłaszcza że bazylia-
nie mieli własne zakłady naukowe (studia domestica) w monasterach. Zamknął je 
wprawdzie Józef II i bazylianom wyznaczył trzy miejsca funduszowe dla studiów 
w uniwersytecie lwowskim, lecz następnie zyskali zezwolenie na ponowne założe-
nie zakonnych nauk. Takie nauki mogły się jednak odbywać tylko tam, gdzie był 
nowicjat, a wiemy, że był tylko jeden w Dobromilu.

Zdaje się też być dużo przesady w tym, co powiedziano o bazylianach, że mieli we 
Lwowie „szkołę” filozofii, którą otworzył ojciec Bakowski, sprowadziwszy z Kroacji 
uczonego zakonnika Bazylego Noskowicza. Jeśli jednak był tylko jeden profesor, 
to nie była przez to szkoła, a i ta niedługo istniała, skoro już w roku 1751 był tenże 
profesor jako generalny prokurator zakonu w Rzymie, w monasterku Matki Boskiej 
Żyrowieckiej (del Pascolo). To samo da się powiedzieć o innych „szkołach” filozofii 
w Zamościu i Trembowli; o szkołach retoryki w: Krechowie, Zbarażu, Wicyniu, Szcze-
płotach, Zagarowie i Buczaczu, wreszcie o szkole teologii moralnej w Ławrowie86.

Powiedzieliśmy poprzednio, że bazylianie chcieli zakładać szkoły w Galicji, lecz 
przeszkadzał im w tym rząd austriacki, który ich po macoszemu traktował. Natomiast 
w Rzeczypospolitej cieszyli się osobliwszymi względami, tak że sejm w roku 1768 
zrobił dla nich wyjątek od ustanowionej „epoki”, to jest roku 24. profesji, i pozwolił 
rychlej ją składać niż innym zakonom, które król Stanisław jeszcze w 1776 roku 
nazywał przed nuncjuszem próżniaczymi i szkodliwymi87.

 85 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz. cyt., s. 383.

 86 Encyklopedia kościelna, t. 2, dz. cyt., s. 79.

 87 Arch. Vat., Polonia 318, Cifre Sigre, Nunzio Archetti Varsavia, 21 Agosto 1776.
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Cieszyli się też bazylianie szczególnymi względami księcia prymasa Michała 
Jerzego Poniatowskiego jako prezesa Komisji Edukacyjnej, który spodziewał się 
po nich wielkiej pomocy w szkołach przy nowej organizacji wychowania publicz-
nego. Mówiliśmy też na innym miejscu obszernie88, że prowincjał bazylianów, wie-
lokroć wspomniany tutaj ojciec Bratkowski, zgłosił się do księcia prymasa (1784) 
z prośbą, żeby w Krakowie dał pomieszczenie dla kilku kleryków (profesów) zakonu, 
którzy by się chcieli wykształcić na przyszłych profesorów w ulepszonych naukach. 
Prymas, przychylając się do tej prośby, wysłał (14 maja 1784) do Krakowa dekret 
nakazujący opróżnienie jakiego klasztoru na pomieszczenie bazylianów. W tym 
celu zniesiono klasztor bernardynów przy ulicy Świętego Jana, tzw. Żłóbek, lecz 
studentów bazyliańskich było tylko dwóch (1788), a trzeci był przełożony ojciec 
Demkowicz. Zdaje się też, że niedługo przebywali na studiach w Krakowie i że nowi 
klerycy już nie przybyli, bo klasztor rychło opustoszał zupełnie.

Z powyższego wynikałoby, że bazylianie mieli w tym czasie trzech kleryków 
na studiach we Lwowie, a dwóch w Krakowie, przeto pięciu razem, i to w chwili, 
kiedy dekret wrześniowy Józefa II (1787) zagroził zakonowi zgubą. Był to jednak 
daleko większy procent kształcącej się młodzieży niż u kleru białego, bo prawie rów-
nocześnie, kiedy prowincjał bazylianów galicyjskich ojciec Bratkowski (1784) prosił 
księcia prymasa o umieszczenie kleryków w Krakowie, chwalił się metropolita całej 
Rusi Jazon Smogorzewski w „informacji” dla króla Stanisława (1783)89, że ma „z ła-
ski Apostolskiej” sześciu alumnów w Wilnie, z fundacji oficjała Prymowicza dwóch 
alumnów we Lwowie. Obiecywał też założenie misji seminaryjnej w Żytomierzu 
i otworzenie seminarium w rezydencji swojej w Radomyślu, na którego utrzyma-
nie przeznaczał skromną bardzo sumę 22 497 złp z podatku katedralnego, ścią-
ganego z duchowieństwa greckokatolickiego. Nieco wcześniej zamierzał władyka 
przemyski Maksymilian Ryłło założyć seminarium w Przemyślu i otrzymał na to 
już w roku 1779 pozwolenie Piusa VI, lecz w roku 1780 odmówiono mu funduszy 
na budowę tegoż seminarium, a nadto musiał płacić podatek na greckokatolickie 
seminarium u Świętej Barbary w Wiedniu. Żadna więc greckokatolicka diecezja 
w Galicji nie miała seminarium90.

 88 W. Chotkowski, Ks. Prymasa Poniatowskiego spustoszenia kościelne w Krakowie, dz. cyt., s. 68–76.

 89 Muz. Czart., Nr. G. 739, Miscellanea Ecclesiastica, t. 6, s. 312n. Informacja dla Najj. Pana d. 30 grudnia 
1783 od Metropolity, podana o Apostatach i księciu Lubomirskim.

 90 W. Chotkowski, Ks. Prymasa Poniatowskiego spustoszenia kościelne, dz. cyt., s. 77. Allg. Arch., Acta 
33, Nr. 49, s. 270. Decret a. d. Galiz. Guber., Wien, 30 Juni 1780, über Vortrag 21 Juni 1780. A. Theiner, Die 
neuesten Zustände, ed. II, Augsburg 1846, s. 264. Dokument Nr 93.





9. Streszczenie pracy: Redukcje monasterów 
bazyliańskich w Galicji

[Podstawa wydania: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krako-
wie” 25 (1920) nr 3, s. 9–15]

1.

Pierwszy rozbiór zastał Cerkiew greckokatolicką w podwójnej rozterce, bo pomię-
dzy episkopatem – z jednej, a duchowieństwem świeckim (tzw. białym) i zakonnym 
(czarnym) – z drugiej strony. Metropolita Wołodkowicz wiódł długoletni spór z dwo-
ma sufraganami, których nuncjusz Durini nazywał „animae damnatae”. Procesował 
się mianowicie ze swoim koadiutorem „cum jure succedendi”, władyką lwowskim 
Leonem Szeptyckim, a tenże toczył przez 30 lat spór z bazylianami o cerkiew 
i monaster św. Jura we Lwowie (od 1745 roku). Zaraz po rozbiorze odwracają się: 
metropolita, władyka i bazylianie, od sądu, który toczył się w Rzymie, a udają się 
do Wiednia. Generał bazylianów Pofiry Skarbek Ważyński pada do „najświętszych 
stóp” Marii Teresy z całym zakonem, „umierając w wierności” lojalnej, chociaż był 
poddanym króla polskiego, i prosi, żeby nadała zakonowi organizację. Wszelako 
Maria Teresa zadeklarowała zniesienie wszystkich małych monasterów, a przyszedł 
jej na rękę prowincjał bazylianów Bratkowski prośbami o zniesienie czterech małych 
monasterów celem założenia jednego w Drohobyczu.

Monastery bazylianów w Galicji nie miały takiego znaczenia jak klasztory łaciń-
skie, które były warowniami żywiołu polskiego we wschodniej Galicji, nie odgry-
wały też tak wielkiej roli pod względem kulturalnym i duszpasterskim jak mona-
stery panieńskie, w których były czernice nawet analfabetki, podczas gdy łacińskie 
klasztory panieńskie były ogniskami oświaty niewiast polskich. (Autor opowiedział 
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to w drugim tomie swojej Historii politycznej Kościoła w Galicji za rządów Marii 
Teresy i w swojej Historii politycznej dawnych klasztorów panieńskich w Galicji). 
Monastery bazylianów były to przeważnie pustelnie po lasach, odległe od miast, 
a do jakiego stopnia były lekceważone przez episkopat grekokatolicki, świadczy 
opinia władyki lwowskiego Bielańskiego (1788), że w całej diecezji lwowskiej warto 
by zachować tylko dwa monastery, to jest w Uniowie i św. Onufrego we Lwowie, 
bo reszta nic nie warta. Przypomnieć tu jednak trzeba, że odgrywała przy tym rolę 
osobista nienawiść, bo władyka ten był pierwszy, który z „białego” duchowieństwa 
mianowany został biskupem lwowskim, i nawet nie chciał prosić w Rzymie o dys-
pensę od ślubów zakonnych. Należy też dodać, że bazylianie mieli w Buczaczu 
gimnazjum, a w Drohobyczu szkołę główną, przeto były i te monastery coś warte, 
a nadto były dwa monastery w Uniowie i Żółkwi uważane za opactwa i posiadały 
dosyć znaczne majątki. Pierwsze z nich przetrwało do końca panowania Józefa II 
i zniesione zostało dopiero po śmierci opata Bratkowskiego (1790), dlatego że po-
trzebny był jego majątek na uposażenie biskupstwa greckokatolickiego we Lwowie. 
Opat zdążył jeszcze przed śmiercią zapłacić taksę konfirmacyjną swej godności, roz-
łożoną na trzy raty. Natomiast opactwo w Żółkwi uratowała między innymi ta oko-
liczność, że przechowywano tam relikwie schizmatyckiego św. Parteniusza, na które 
Józef II wystawił autentyk. Tutaj też mianowany po śmierci opata Dzikowskiego 
(1794) Starożyński był protohegumenem (prowincjałem) bazylianów i powstrzymał 
redukcję szesnastu monasterów o lat kilkanaście.

Ruscy pisarze, jak Pełesz, zajmowali się monasterami tylko pobieżnie. Liczbę 
ich podawało gubernium niedokładnie. W roku 1774 naliczyło tylko 34 męskie 
(228 czernców) i 7 panieńskich (40 czernic). Było jednak 53 męskich. Z tych zniósł 
hr. Auersperg (do 1776 roku) sześć (Lisznia, Letnia, Łuka, Lasek, Łukawica, Dere-
życe). Józef II zastał ich 48 i skazał 42 na redukcję, a sześć zostawiał. Referentem 
w kancelarii nadwornej był wyłącznie hofrat Haan, on też wymyślił nazwę „reduk-
cja” na znoszenie monasterów.

Dekret wrześniowy z 1787 roku wykonywano w Galicji z wielkim pośpiechem, tak 
że starostowie redukowali małe monastery na własną rękę, bez pytania gubernatora. 
Po czym nawet akta tych samowolnych redukcji przepadły bez śladu.

Zniesiono wtedy monasterów jedenaście: w Czortkowie, Złoczowie, Bielinie, 
Biesiadach, Domaszowie, Wolicy, Jasiennicy, Struszowie, Trembowli, Pietrzycach, 
Grabinie. Poprzednio już, nie czekając na dekret wrześniowy, zniósł gubernator 
hr. Brigido monaster w Zbarażu (8 lipca 1786 roku), lecz mimo to zdążył hegu-
men o. Benedykt Płoszczański zebrać gotówkę (781 fl.) i uciec do Rzeczypospoli-
tej. Ścigano go daremnie. Majątek tego monasteru oceniono na 5 586 fl., lecz było 
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więcej, bo jurydykę Załucze sprzedano za 34 000 fl., a srebra cerkiewne, ocenio-
ne na 447 fl. 30 kr., odesłano do spółki żydowskiej „Dobrucka i Syn” w Wied-
niu. Natomiast dwa monastery redukowane w Wolicy i Jasienicy przyniosły bar-
dzo mały zysk funduszowi religijnemu, bo były bardzo ubogie. W Jasienicy była 
taka bieda, że siedmiu bazylianom tamtejszym trzeba było sprawić suknie, nim 
ich przeniesiono do innych monasterów. Majątek wart był 3 848 fl. Większy zysk 
przyniósł monaster w Struszowie (1788), bo ceniono go na 31 780 fl. Posiadał też 
jurydykę Warwarzyńce, wydzierżawioną za 125 fl., wolny wręb w lasach i mle-
wo w dominialnym młynie. Równocześnie (1788) nastąpiła redukcja monasteru 
w Trembowli, i to na żądanie administracji salinarnej, dlatego że dobra te kupio-
no od hr. Dzieduszyckiego. Układy z nim wlokły się do roku 1817. Dobra tego 
monasteru ceniono na 3 897 fl. 30 kr., budynki na 6 244 fl., kapitały na 14 428 fl., 
aparaty i srebra cerkiewne na 1 011 fl. 16 kr. W to wchodziła zbrojownia, w której 
było 90 sztuk starożytnych tarczy, hełmów itd. Posłano je do spółki żydowskiej 
w Wiedniu, bo stare żelaziwa niewarte były nawet przewozu do Lwowa.

Monaster w Pietrzycach, zw. Kryłos (nad Dniestrem, w stryjskim powiecie), miał 
tylko jednego czernca. Majątek ceniono na 9 320 fl, wszelako był jeszcze kapitał wy-
pożyczony 7 599 fl. Lasy szacowano na 3 200 fl. Budynki wydzierżawiono za 58 fl., 
bo monaster leżał na odludziu i nikt kupić ich nie chciał. Majątek monasteru w Gra-
binie (Międzybory) wraz z rezydencją w Buczynie szacowano również w 1788 roku, 
chociaż go jeszcze nie redukowano, dlatego że było tam sześć czernców, a nie dało 
ich się nigdzie umieścić. Majątek ceniono na 4 283 fl., lecz nie doliczono kapitału 
wypożyczonego 12 519 fl. i wartości folwarku, który monaster posiadał. Budynki 
oszacowano tylko na 257 fl. i dlatego, że monaster był wśród lasu, na pustkowiu.

Następnego roku (1789) nastąpiła redukcja monasteru w Swaryczowie, gdzie był 
tylko jeden bazylianin. Majątek oceniono na 2 320 fl., lecz nie doliczono kapita-
łu 1 000 fl. i wartości lasu brzozowego oraz gruntów, których dochód szacowano 
na 13 fl. 49 kr. Budynków klasztornych, cenionych na 162 fl. 15 kr., nikt nie chciał 
kupić. Monaster w Szczepłotach redukowany został dlatego, że tamże miała być 
przeniesiona parafia z Kłonic. Majątek monasteru ceniono na 18 974 fl., przy czym 
wartość browaru podano na 1 fl. 6 kr. a portret fundatora Rozwadowskiego na 3 kr. 
Ostatecznie był cały majątek wart 19 320 fl. Tegoż roku dokonano redukcji mona-
steru św. Spasa i filii w Topolnicy za zgodą władyki przemyskiego. W monasterze 
umieszczono urzędników kamery w Gwoźdźcu, a cerkiew zmieniono na spichlerz. 
Majątek oceniła komisja abolicyjna na 16 931 fl. Trzy kielichy odesłano do Wiednia. 
Wieś klasztorną Bukowsko i grunta zabrała administracja dóbr państwa i fundusz 
religijny nic nie dostał. W kwietniu tegoż roku redukowano monaster Łuka, bardzo 
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ubogi. Nieruchomości sprzedano za 287 fl. 22 kr., a drewnianą cerkiewkę za 377 fl. 
30 kr. Monasterek posiadał wprawdzie las i łąki, lecz część zabrano już poprzed-
nio przy pomiarach urbarialnych. Cały majątek ceniono na 6 703 fl. 24 kr., w rze-
czywistości było około 12 203 fl. Dwóch czernców z Łuki przeniesiono do innych 
monasterów. Monaster w Bilczach znikł w 1789 roku bez śladu, bo operat redukcji 
zaginął. Dopiero po 30 latach (1822) przypomniano sobie tę sprawę.

2.

Mimo pośpiechu w wykonaniu dekretu wrześniowego z 1787 roku nie zniesiono 
wszystkich (41) monasterów bazyliańskich w Galicji skazanych na redukcję, bo pozo-
stało ich jeszcze szesnaście. Przyczynił się do ich uratowania wspomniany prowincjał 
Starożyński, opat z Żółkwi, prośbą wniesioną do tronu (1788). Odesłano ją do guber-
nium lwowskiego z żądaniem opinii. Wypadła niekorzystnie, bo prośba prowincjała 
zakrawała na krytykę postępowania gubernatora hr. Brigido. Wykazywał przeto, 
że monastery ani do duszpasterstwa, ani dla szkół nie są potrzebne tak jak klaszto-
ry. Mimo to rozesłał kwestionariusz do starostów. Samborski starosta oświadczył 
się za pozostawieniem monasteru w Ławrowie; złoczowski starosta za Uniowem, 
a zniesieniem monasterów w Podhorcach i Wicynie; stanisławski starosta przema-
wiał za monasterem w Pohoni; stryjski starosta proponował zatrzymanie monasteru 
w Hoszowie, bo szlachta domagała się tam szkoły. Starosta w Zaleszczykach chciał 
zatrzymać monaster w Ułaszkowicach jako potrzebny dla misji na Bukowinie, gdzie 
schizma się szerzyła. W powiecie żółkiewskim był, oprócz opactwa w Żółkwi, 
jeszcze monaster w Krystynopolu, gdzie prowincjał obiecywał założenie szkoły 
niemieckiej i nowicjatu.

Wskutek tych opinii starostów godził się hr. Brigido na przyznanie permanencji 
dziesięciu monasterom i jedenastemu we Lwowie u św. Onufrego, który jednak miał 
być przebudowany, tak żeby pomieścił czernców od św. Jana i św. Jura. Sprawa wlo-
kła się do śmierci Józefa II. Wtedy wniósł prowincjał Starożyński prośbę do tronu 
o zachowanie permanencji osiemnastu monasterom i pozwolenie na studia domesti-
ca. Gubernium i directorium in publico politicis, na którego czele stał hofrat Haan, 
zgodziło się na zatrzymanie szesnastu monasterów, ale przeciwne było studiom 
domowym. Prowincjał wniósł wtedy prośbę, żeby klerycy bazylianów chodzili 
na studia do generalnego seminarium greckokatolickiego we Lwowie, lecz żeby 
mieszkali w monasterach bazyliańskich. Gubernium wydało przychylną opinię 
(1793), dlatego że fundusz religijny zyskiwał na tym 300 fl. rocznie.
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Tegoż roku (1793) redukowany został monaster w Pacykowie, o którego permanen-
cję prowincjał nie prosił. Był tak mały, że budynki cenił komisarz abolicyjny Rocke 
na 25 fl. Cały majątek wart był 2 563 fl. Akta zaginęły, jak wiele innych rzeczy, 
na przykład dwie świnie, które komisarz taksował na 3 fl. Zabiegom protohegume-
na Starożyńskiego zawdzięczało więc 16 monasterów czasową permanencję, lecz 
jego następca, opat w Żółkwi o. Hołdajewicz poszedł inną drogą, bo sam przedło-
żył Franciszkowi I we Lwowie prośbę o zniesienie czterech monasterów, które były 
przeznaczone na redukcję, i przyłączenie ich majątku do dwóch monasterów, które 
miały (1812) zapewnioną permanencję, lecz miały znaczny niedobór roczny, którego 
gubernium nie pokrywało, chociaż było zobowiązane. Majątek trzech monasterów: 
w Uhornikach, Skólcu i Zadarowie, miał być dany monasterowi w Buczaczu, a mają-
tek w Wicynie monasterowi św. Onufrego we Lwowie. Buchalteria nadworna obliczy-
ła, że fundusz religijny zyska na tej transakcji 2 226 fl. i Franciszek I podpisał dekret 
w 1818 roku. Stało się to na własne żądanie bazylianów, wbrew proklamacji, którą 
Franciszek I wydał w 1790 roku, że nie zniesie ani jednego monasteru. Zauważyć 
jednak trzeba, że w Galicji były także schizmatyckie monastery.

W Galicji był tylko jeden schizmatycki skit (pustelnia), ale miał czernców znaczną 
liczbę (37). Jako „stauropigialny” dochował wierności patriarsze „ekumenicznemu”, 
a utrzymywał też stosunki z Petersburgiem, skąd otrzymywał subwencję (1780). 
Maria Teresa nie pozwoliła go poddać zwierzchności grekokatolickiej prowincjała 
galicyjskiego i pozostawał w łączności z monasterami schizmatyckimi na Bukowinie, 
mianowicie w Suczawie. Został też zredukowany w 1807 roku razem z tamtymi, 
a grunta jego przejął w administrację urząd kameralny w Sołotwinie.

Administracja wojskowa naliczyła na Bukowinie pięć monasterów schizmatyc-
kich i 125 czernców. Nazywała ich „kalugier” (od greckiego kalogeros – zakonnik). 
Posiadłości trzech monasterów, mianowicie w Suczawie, Putnie i Dragoszance, 
wzięła administracja wojskowa w „lepszy” zarząd, za czym z biedy opustoszały. 
W 1807 roku – równocześnie z monasterem skitem – zniesione zostały jeszcze cztery 
monastery na Bukowinie: św. Eliasza (Illie), Solka, Watra Mołdawska i Woronetz, 
lecz zniknęły bez śladu. Po 27 latach (1831) zapytywano z Wiednia, co się z nimi stało.

3.

Po trzecim rozbiorze przybyło prowincji galicyjskiej bazylianów kilka monasterów 
diecezji chełmskiej: w Chełmie, Białej, Lublinie, Zamościu, i w Krakowie pobernar-
dyński Żłobek. Tamte odpadły po pokoju w Schönbrunn (1809). Żłóbek podupadł 
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przez niedbalstwo bazylianów. Franciszek I ogłosił dekret (1799), że odtąd nie zniesie 
już żadnego monasteru. Było ich w Galicji jeszcze 22, a czernców 164. Wyznaczona 
została komisja organizacyjna i radziła cały rok z udziałem władyków greckokato-
lickich. W diecezji lwowskiej było monasterów 14, osób 87, a dochód ich liczono 
na 1 347 fl. W diecezji przemyskiej było monasterów 8, zakonników 77, z docho-
dem 14 231 fl. Władycy proponowali: 1. redukcję dwóch monasterów we Lwowie: 
św. Jura i św. Jana, zostawienie jednego – św. Onufrego. W powiecie złoczowskim 
miały być redukowane dwa monastery: w Złoczowie i Podhorcach, a pozostać je-
den – w Wicynie. W brzeżańskim jedyny monaster Krasnopuszcza miał pozostać, 
tak samo jedyny w stryjskim powiecie Hoszów. W powiecie stanisławowskim 
miały być redukowane monastery w Zadarowie i Uhornikach, a zostawiony jeden 
w Pohoni. W powiecie zaleszczyckim miał być redukowany monaster w Sokolcu, 
a zostawione dwa, to jest w Buczaczu i Ułaszczkowcach. W cyrkule żółkiewskim 
były już w 1787 roku skazane na redukcję cztery monastery: w Żółkwi, Krechowie, 
Krystynopolu i Werchracie; tylko ostatni miał pozostać. W cyrkule sanockim był 
jeden monaster w Dobromilu, a w nim jedyny na całą Galicję nowicjat. Chciano 
go przenieść do Przemyśla i umieścić w klasztorze minorytów albo w kolegium 
pojezuickim. Wynikłe stąd zabiegi wiodły się 18 lat i skończyły na niczym. W tym 
to monasterze rozpoczęła się reforma zakonu bazylianów, przepisana w roku 1882 
przez Leona XIII w brewe Singulare praesidium, powierzona jezuitom. Drugi no-
wicjat bazylianów (w diecezji lwowskiej) pozwolił Ferdynand w 1835 roku otworzyć 
w Krasnopuszczy, ale nie ma o nim żadnych wiadomości.

Wreszcie, w cyrkule samborskim były dwa monastery: w Drohobyczu i Ławrowie 
(z filią w Bylinie), i oba miały pozostać. Nadto żądali władycy ustanowienia stałej 
liczby bazylianów na 233 osób i 10 proc. nowicjuszów (tj. 23). Żądania te władyków 
uznano za przesadne, dlatego że fundusz religijny greckokatolicki wynosił tylko 
284 942 fl., a (licząc 5 proc.) przynosił 14 246 fl. rocznego dochodu, natomiast 
koszty utrzymania Cerkwi wynosiły 85 476 fl., które brano z funduszu religijnego 
obrządku łacińskiego. Oznaczono więc stałą liczbę bazylianów na 164, pozwolono 
przyjmować nowicjuszów tylu, ilu potrafią wyżywić, zwłaszcza że potrzeba było 
grekockatolickich kapelanów wojskowych. Zostawiono więc 18 monasterów, lecz 
zwierzchnią władzę nad nimi oddano władykom, a właściwie gubernatorowi. Chyliły 
się też do zupełnego upadku, od którego Leon XIII je uratował.

Z pozostawionej liczby 18 monasterów zredukowano w 1818 roku cztery na znaną 
prośbę prowincjała Hołdajewicza.

Najwięcej trudności natrafiono przy redukcji monasteru św. Jura we Lwowie, 
do której dążył już władyka Leon Szeptycki (od 1749 roku). Dekret wrześniowy 
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Józefa II (1787) nakazywał redukcję tego monasteru i przebudowanie na seminarium 
greckokatolickie. Oszacowano też (1799) skarbiec, przy czym oceniono pierścień 
srebrny z diamentami na 30 krajcarów. Majątek monasteru oceniono na 50 479 fl., 
a jego adherencji w Derewaczu na 10 225 fl. Mimo to wytrwali tam bazylianie 
jeszcze 27 lat. Dopiero władyka Angelowicz, który przy zajęciu Lwowa przez 
księcia Józefa okazał się wiernym austriackim poddanym, uzyskał w 1812 roku 
od Franciszka I ordynację greckokatolickiej kapituły (na koszt funduszu religij-
nego obrządku łacińskiego) oraz ponowny dekret redukcji św. Jura i przeniesienia 
do św. Onufrego. Lecz ten mały monaster miał tylko cztery izby, a u św. Jura było 
trzynastu bazylianów. Chciano im dać klasztor po karmelitach, ale zgorzał. Wreszcie 
w 1817 roku musieli opuścić monaster, ale jeszcze toczyli spór o ikonę Bogarodzicy, 
którą jednak kazano zostawić w cerkwi zamienionej na katedrę.

4

Pomiędzy pozostałymi czternastu monasterami było osiem w diecezji lwowskiej: 
we Lwowie (św. Onufry), Buczaczu, Hoszowie, Krasnopuszczy, Podhorcach, Po-
honi, Ułaszkowcach i Złoczowie, a sześć w diecezji przemyskiej: w Dobromilu, 
Drohobyczu, Krechowie, Krystynopolu, Ławrowie i Żółkwi. Największe znaczenie 
miały dwa monastery, a mianowicie w Krechowie, dokąd schodzili się pątnicy zza 
Dniepru i Donu, z Wołoszy, a nawet z Grecji i Krety. Drugi był w Żółkwi, gdzie 
przechowywano ciało schizmatyckiego świętego Jana Nowego z Suczawy. Kiedy 
schizmatyccy czerncy z Suczawy dopominali się (1774) jego zwrotu, oświadczył 
się władyka lwowski Leon Szeptycki przeciwko temu z obawy, żeby lud grecko-
katolicki z Galicji nie pielgrzymował do Suczawy i tam nie brał udziału w nabo-
żeństwach schizmatyckich. Unia była więc na słabych fundamentach w sercach  
ludu ruskiego.

Przeceniali też polscy pisarze zasługi bazylianów w Galicji na polu szkolnictwa, 
twierdzili bowiem, że po reformie zakonu, przeprowadzonej na kapitule w Dubnie 
(1743), zatwierdzonej przez Benedykta XIV bullą Inter plures (3 maja 1744 roku), za-
częli po monasterach zakładać szkoły: filozofii (u św. Jura w Trembowli, Zamościu), 
teologii moralnej (w Ławrowie), szkołę retoryki (w Krechowie, Wicyniu, Zbarażu 
i Szczepłotach), a nadto pisano, że mieli we wszystkich monasterach szkoły elemen-
tarne. W tym twierdzeniu jest dużo przesady i nieprawdy, przeto tam nie mogły być 
szkoły elementarne. Ponieważ zaś jedyny nowicjat był w Dobromilu, więc chyba 
tam tylko mogła być szkoła teologii (studium domesticum).
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Protoigumen Starożyński twierdził wprawdzie w swojej prośbie do tronu (1787), 
że bazylianie zobowiązują się zakładać w Galicji niemieckie szkoły, ponieważ więk-
sza ich część włada niemieckim językiem, lecz gubernator hr. Brigido oświadczył 
na to, że potrzebie szkół już zaradziło gubernium i pomocy bazylianów nie potrze-
buje. Kiedy zaś nowicjat z Dobromila zamierzali przenieść do Przemyśla i chcieli 
założyć tam gimnazjum, odpowiedział gubernator hr. Goess (1807), że bazylianie 
po większej części niemieckim językiem nie władają, a zresztą mają już gimnazjum 
w Buczaczu. Rzeczywiście więc mieli w Galicji tylko dwie publiczne szkoły.

Szkoły i konwikt w Buczaczu fundował Mikołaj Potocki, wojewodzic bełski 
(1764), dawszy dwie wsie: Zieloną i Dźwinogród. Trzecią mieli wieś Bobiatyn. 
Dźwinogród zabrał rząd rosyjski, lecz za to otrzymali wieś Zadarów, własność zre-
dukowanego tamże monasteru. Mimo to mieli znaczny deficyt roczny. Utrzymywali 
konwikt na 300 chłopców. Na powiększenie monasteru uzyskał prefekt gimnazjum 
o. Emilian Kossak (1840) pożyczkę 1 000 fl. c.m. z łacińskiego funduszu religijnego.

Szkoły w Drohobyczu założyli bazylianie za pozwoleniem Marii Teresy. Józef II 
kazał je zamknąć (1784), kiedy redukował gimnazja w Galicji. Natomiast pozwo-
lono bazylianom założyć w Drohobyczu niemiecką szkołę główną; nadto założono 
tam instytut wychowawczy dla synów wojskowych w klasztorze pokarmelickim. 
Szkoła główna mieściła się w monasterze drewnianym, bardzo nędznym, który 
groził zawaleniem, aż w roku 1825 zgorzał. Przeniesiono wtedy monaster i szkołę 
do klasztoru pokarmelickiego (1830). Natomiast chciano bazylianom odebrać przy-
wileje wolnego wrębu w lasach kameralnych, lecz po siedmiu latach wygrali proces 
w dwóch instancjach (1848).

Z tej przyczyny, że fundusz religijny grekokatolicki był bardzo mały, nakładało 
gubernium lwowskie różne ciężary na monastery. Józef II nałożył (1788) osobny 
podatek na klasztory i monastery celem powiększenia funduszu religijnego. Miały go 
płacić tylko takie, które posiadały po 250 fl. dochodu na głowę każdego zakonnika. 
Tymczasem monaster w Krechowie, chociaż miał roczny deficyt (2274 fl.), płacił 
przez 25 lat podatku 193 fl. niesłusznie (do 1813 roku). Od kapitałów na dobrach 
hr. Potockiego, które rząd kupił, płacono trzem monasterom 3,5 proc., a trzem klasz-
torom po 5 proc. Bazylianie uskarżali się na tę krzywdę i rezultat był ten, że sami 
nie zyskali, a trzem klasztorom odciągnięto za 12 lat „nadwyżkę” procentów.

Należy to podnieść, że w aktach tajnego archiwum Ministerstwa Wyznań i Oświe-
cenia w Wiedniu nigdy nie wspomniano o Rusinach, ruskiej Cerkwi i ruskich mona-
sterach, tylko zawsze nazywano je „greckokatolickie”. Osobnej narodowości ruskiej 
(do 1818 roku) nie uznawano. Wielką część bazylianów tworzyli Polacy.
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Znoszenie klasztorów w Galicji rozpoczęło się w 1782 roku. W tym roku zniósł 
Józef II piętnaście panieńskich klasztorów. Rok ten pamiętny podróżą Piusa VI 
do Wiednia i uznaniem króla pruskiego po 72 latach wahania Rzymu. Fryderyk II 
potrafił wyzyskać oburzenie, jakie wywołał Józef II, i kazał (26 sierpnia 1782 roku) 
ogłosić przez sufragana wrocławskiego, że nie zniesie na Śląsku ani jednego klasz-
toru, byle zakonnicy płacili nowe podatki i byli wiernymi poddanymi. Wskutek tego 
odprawiono we wszystkich kościołach na Śląsku uroczyste Te Deum, a sympatie 
dotąd żywione dla Austrii zwróciły się do Prus. Po ośmiu latach Józef II na łożu 
śmiertelnym przewidywał wybuch powstania w Galicji, do czego liczni agenci 
pruscy ludność podżegali.





10. Dzieje klasztorów i monasterów galicyjskich 
(1780–1848) 

[Podstawa wydania: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krako-
wie” 31 (1926) nr 8, s. 9–17 (streszczenie pracy W. Chotkowskiego przedstawione przez Henryka 
Papée)]

Członek Fryderyk Papée przedstawia II część pracy śp. członka korespondenta 
ks. Władysława Chotkowskiego pt. Dzieje klasztorów i monasterów galicyjskich 
(1780–1848).

Część II pracy obejmuje „Łacińskie męskie zakony zdziesiątkowane”, podczas 
gdy część I (zob. „Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności” z 1916 roku, 
czerwiec, s. 26–40) obejmowała, prócz ogólnych uwag, takież „Zakony doszczętnie 
zniesione”. Czasy Marii Teresy opracował autor w dwóch tomach – Kraków 1909 
(dzieło odznaczone Nagrodą Barczewskiego); Historię dawnych klasztorów panień-
skich wydał osobno z zasiłkiem Akademii Umiejętności (Kraków 1905), historii 
zakonów ruskich wykończyć nie zdążył. Wszystkie te prace oparte są na urzędowych 
aktach, które złożone są w archiwach państwowych wiedeńskich: Ministerstwa 
Wyznań i Oświecenia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i tak zwanej dawniej 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv”.

1. Karmelici trzewiczkowi. Zniesienie trzech klasztorów. Urzędowy wykaz klasz-
torów galicyjskich z 1777 roku wymieniał osiem konwentów, w których było 153 
zakonników. Z tego zniesiono jednym dekretem z 11 kwietnia 1787 roku trzy kon-
wenty, bo tyle obejmował plan regulacji parafii ułożony tegoż roku wspólnie z bi-
skupami. Konwent w Drohobyczu, liczący dziewięciu zakonników, zniesiony został 
skutkiem rozkazu gubernatora hr. Brigido do starostwa z dnia 3 marca 1788 roku 
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i oddany zrazu na urząd salinarny; jednakże w roku następnym otrzymali go bazy-
lianie za czynszem dzierżawnym 20 fl. Boczne budynki oceniono na 83 fl., sprzęty 
domowe sprzedano na licytacji za 210, 15 fl., srebra kościelne cenione na 338, 38 
stopiono, przybory kościelne wartości 796, 05 fl. w większej części rozdano ple-
baniom, w mniejszej posłano do Wiednia spółce żydowskiej „Dobruska i Syn”. 
Majątek klasztoru oceniła buchalteria galicyjska na 18 672, 47 fl., lecz nadworna 
izba obrachunkowa doliczyła się 37 517 fl. Czterej karmelici wyjechali do Polski, 
dostawszy odprawę po 100 fl.; pięciu miało być rozmieszczonych po innych klasz-
torach karmelitów w Galicji, klasztor w Hussakowie (pow. mościski) wraz z kościo-
łem i ołtarzami sprzedał komisarz starostwa z Przemyśla za 104 fl., czym wywołał 
wielkie niezadowolenie w Wiedniu, zwłaszcza że przez tę sprzedaż unieważniony 
został zapis hr. Mniszka z 1773 roku wynoszący 100 000 fl., a 20 000 procentu. 
Majątek klasztoru, który buchalteria galicyjska szacowała na 20 776, 20 fl., na-
dworna zaś izba obrachunkowa na 47 679, przeszedł w całości na fundusz religijny. 
Z zakonników jeden emigrował, resztę rozmieszczono. Klasztor w Jaśle zniesio-
no z łatwością, ponieważ w 1787 roku zgorzał doszczętnie. Majątek szacowany 
na 18 579 fl. i procent 750 fl. przeszedł na fundusz religijny; książki do biblioteki 
uniwersyteckiej we Lwowie, srebra i aparaty, wartości 2 047 fl., odesłano do spółki 
żydowskiej w Wiedniu. Po karmelitach w Jaśle została tylko jedyna pamiątka, to jest 
posąg Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej, łaskami słynący, który przeniesiono 
do kościoła w Jaśle, a następnie do Tarnowca.

Po zniesieniu trzech klasztorów karmelitów trzewiczkowych zostało ich w Galicji 
jeszcze pięć, to jest w: Bołszowcach, Lwowie, Rozdole, Sąsiadowicach i Trembowli, 
które zawdzięczały swoje dalsze istnienie tej okoliczności, że oddano im parafie. 
W Rozdole był klasztor biedny (dochód obliczono na 363, 28 fl.), bo rząd jego 
kapitałami źle administrował, tak że z pierwotnej liczby dziesięciu zakonników 
zaledwie utrzymało się trzech (1846). Klasztor w Trembowli ocalał w 1787 roku, 
ponieważ właśnie zgorzał kościół parafialny i nabożeństwo mogło się odbywać 
tylko w klasztornym kościele. Jednakże mając małą liczbę zakonników, uznany 
został w 1825 roku jako filia klasztoru lwowskiego, który otrzymał część dochodów 
trembowelskich, szacowanych na 961,56 fl. Z lwowskich klasztorów mówi autor 
tylko o zamożnym konwencie św. Marcina na Żółkiewskim przedmieściu, który 
miał dochodu 36 983 fl. i jeszcze w 1839 roku liczył 25 zakonników, obecnie zaś 
służy jako kościół parafialny świecki. Zamożny był także klasztor w Bałszowcach 
(w obwodzie stryjskim): miał dochód roczny 2427, 24 fl. i utrzymywał w 1807 roku 
osób zakonnych 12, w tym pięciu nowicjuszów. Klasztor w Sąsiadowicach (obwód 
samborski) liczył 4–5 zakonników, a ponieważ był średnio zamożny, więc dopłacał 
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rząd za przydzielonych skądinąd zakonników; nieraz rząd nie opatrzył się, kiedy 
pomarli. Do tych pięciu klasztorów przybył w 1841 roku szósty w Pilźnie, gdzie 
karmelici otrzymali klasztor po augustianach.

2. Dominikanie. Zniesienie 25 klasztorów. Dominikanie mieli w Galicji (licząc 
w to Kraków) 40 klasztorów i uzyskali nawet w 1781 roku utworzenie osobnej 
prowincji galicyjskiej, podległej biskupom, z prawem nowicjatu. Wkrótce jednak 
skończyły się te względy, bo w latach 1782–1785 zniesiono dziewięć klasztorów 
samowolnie, zaś po 1787 roku, to jest po porozumieniu się z biskupami, jeszcze 
14 za Józefa II, wreszcie za Franciszka I jeszcze dwa. Zakonników rozmieszczono 
po innych klasztorach dominikańskich, czasem po parafiach. Dobra lub zyskane 
z ich sprzedaży (nieraz bardzo niskie) kwoty przydzielano do funduszu religijnego; 
srebro i aparaty do żydowskiej spółki „Dobruska i Syn” w Wiedniu, książki, o ile je 
bibliotekarze wybrali, do lwowskiej biblioteki uniwersyteckiej. Ciekawe, że władze 
galicyjskie były w znoszeniu klasztorów surowsze niż wiedeńskie. Zamieszczamy 
poniżej spis tych klasztorów, podając przy każdym (o ile to zanotowano) ilość zakon-
ników, których zastano, i losy kościoła. Oszacowanie klasztorów dominikańskich, 
jak i innych wymienionych w ustępach 3–7, podaje ks. Chotkowski w książeczce 
swojej: Grabieże kościelne w Galicji (Kraków 1919, odbitka z „Głosu Narodu”), 
s. 49n; karmelickie są we wspomnianej książeczce pominięte, dlatego podano ich 
oszacowanie w ustępie 1. 

W latach 1782–1785

Horodło – klasztor zniesiony, dlatego że dochód szedł na prowincjała w Polsce 
i na generała w Rzymie, zakonników 6, kościół na parafię.

Brody – zakonników ?, kościół dla szarytek.
Przemyśl – zakonników 21, kościół dla benedyktynek, dwie korony z obrazów 

do katedry.
Lwów na Zielonym (strictioris observantiae) – zakonników trzech, kościół sprze-

dano protestantom (wbrew przepisom).
Lwów u św. Marii Magdaleny – zakonników 16, kościół na parafię.
Rohatyn – zakonników trzech, kościół na magazyn wojskowy.
Jaworów – klasztor zniesiony za pobicie parobka przez przeora, zakonników ?, 

kościół i klasztor na parafię.
Busk – zakonników trzech, klasztor i kościół na wojsko.
Mościska – zakonników czterech przeniesiono do Krasnobrodu z częścią kapitału, 

kościół i klasztor na magazyn wojskowy.
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Po 1787 roku

Hrubieszów – zakonników czterech, akta zaginęły.
Przemyślany – zakonników ośmiu, kościół na parafię kupił dziedzic Bobowski.
Żmigród – zakonników ?, kościół na parafię.
Kołomyja – zakonników czterech, kościół na parafię, którą i dawniej zarządzali 

dominikanie.
Sambor – zakonników dwóch, kościół przerobiono na druga parafię.
Śniatyn – zakonników dwóch, kościół sprzedano Ormianom.
Sidorów (w powiecie husiatyńskim) – zakonników ?, kościół na parafię.
Cieszanów – zakonników czterech, kościół na parafię.
Halicz – zakonników trzech, kościół sprzedano i znikł bez śladu.
Jazłowiec – zakonników ?, kościół sprzedano i znikł bez śladu.
Czernelica – zakonników dwóch, kościół na parafię.
Sieniawa – zakonników pięciu, kościół na parafię.
Bełz – zakonników ?, jeden kościół na parafię, drugi (św. Katarzyny) sprzedano.
Buczacz – zakonników czterech, kościół poszedł w ruinę.

Po 1800 roku

Oświęcim – zniesiony w 1816 roku, przeor uciekł, kościół stał pustką, dopiero 
odnowili go salezjanie na początku XX wieku.

Łańcut – zniesiony w 1820 roku, zakonników dwóch, na szpital wojskowy.

3. Dominikańskie klasztory pozostałe w Galicji. Klasztor w Tyśmienicy miał być 
w 1787 roku zniesiony i oddany na parafię, dotychczasowy zaś kościół parafialny 
mieli otrzymać Rusini. Jednakowoż ostatecznie utrzymał się klasztor w Tyśmienicy 
z obowiązkiem sprawowania obowiązków parafialnych, jakkolwiek jeszcze dwa razy 
był zagrożony zniesieniem, w 1803 i 1809 roku. Ze względu na potrzebę pomocy 
parafialnej uratował konwent w Tarnopolu arcybiskup Kajetan Kicki i skończyło się 
tylko na zaborze pewnej części klasztoru na urząd obwodowy. Jednakże w 1823 roku 
przeniesiono dominikanów tarnopolskich do Żółkwi i oddano ich gmachy jezu-
itom, którzy tu przebywali aż do 1905 roku. Wtedy dopiero wrócili dominikanie 
do Tarnopola. Klasztorowi w Żółkwi, który też był chwilowo przeznaczony na cer-
kiew, zabrano część majątku, ale i tak zaliczany był do zamożnych i utrzymywał 
od 1839 roku szkołę normalną. W Jarosławiu umieszczeni zostali jeszcze na rozkaz 
Marii Teresy dominikanie z Bochni w gmachach pojezuickich. Jednakże w 1812 roku 
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przeniesiono znowu dominikanów jarosławskich do reformatów, a dotychczasowe 
ich umieszczenie zamieniono na szpital wojskowy. W 1815 roku wrócili wprawdzie 
dominikanie do gmachów pojezuickich, ale odtąd już musieli stale mieszkać „ką-
tem” ze szpitalem, otrzymując tylko dowolne i bardzo liche wynagrodzenie czyn-
szowe, które dopiero w 1875 roku jako tako unormowano. Klasztorowi w Dzikowie 
(Tarnobrzegu), założonemu w 1677 roku, który opatrywał parafię, zabrano dobra 
i kapitały, a płacono tylko rentę, tak że bardzo zubożał i zszedł z 15 zakonników 
na trzech w 1824 roku. Wówczas to potomkowie fundatorów, Waleria i Jan Feliks 
Tarnowscy, wystąpili z projektem oddania klasztoru redemptorystom z Wiednia; 
projekt ten jednak upadł i dominikanie zostali. Klasztor w Borku (w Rzeszowskiem) 
zniesiony był już w 1787 roku, ale się utrzymał aż do 1820 roku. Wówczas spostrzegł 
się gubernator baron Haurer, że nie było tam ani jednego zakonnika, bo prowincjał 
zaniedbał przysłać nowych po wymarciu starych. Ciągnęły się pertraktacje, a klasz-
tor stał pustką przez 15 lat; dopiero w 1835 roku przybyło tam trzech zakonników 
i pozwolono na dalsze istnienie. Była to bowiem chwila, kiedy dominikanom ga-
licyjskim groziło wymarcie – było ich wszystkich 46 (Lwów – 13, Podkamień – 9, 
Janów – 5, Żółkiew – 4, Dzików – 3, zresztą po dwóch lub po jednym); później się 
zregenerowali. Dziedzice okoliczni i lud z radością przyjęli powrót dominikanów 
do Borku i pomogli w restauracji budynków. Za klasztorem we Lwowie wstawiał się 
gorąco do cesarza arcybiskup Ferdynand Kicki w 1792 roku, później w 1810 roku 
dominikanie sami się obronili przed zamachem ze strony gubernium. Byli za-
możni, zrestaurowali dwie swoje kamienice, a trzecią dobudowali. Ale wówczas 
umieszczono im tam II gimnazjum (1810), a potem też szkołę normalną. Nałożono 
na nich nawet podatek (Normal-Schulfonds-Beitrag) na utrzymanie tej ostatniej 
szkoły, a gdy z tym podatkiem zalegali, popadli w sekwestr (1822–1840). Klasztor 
w Bohorodczanach, założony przez Stanisława Kossakowskiego w 1761 roku, spra-
wował obowiązki parafialne. Gdy budynki podupadły, ani rząd, który zabrał mają-
tek, ani dziedzice okoliczni, którzy korzystali z parafii, nie chcieli ich restaurować, 
nareszcie hr. Gołuchowski nałożył ten obowiązek na tych ostatnich (tak zwana 
konkurencja). Dominikanie w Podkamieniu, którzy także sprawowali obowiązki 
parafialne, musieli swój kościół zrestaurować własnym kosztem (1836), zwłaszcza 
że odkryto w kasie klasztornej list dłużny hr. Wojciech Gołuchowskiego na 2 300 
dukatów, które Prokuratoria Skarbu wyprocesowała. Według podania miejscowego 
uratował klasztor od zniesienia napis: „Destructor huius operis infelix esto“.

4. Bernardyni. Zniesienie trzech klasztorów. Bernardyni biedni byli, zakon żebrzą-
cy, bez żadnych większych posiadłości – kasata ich zatem nie przyniosła zysku dla 
funduszu religijnego. Zabierano im tedy grunty, gmachy na urzędy za lichym czyn-
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szem, srebra za marnym wynagrodzeniem, ale zniesiono z 19 klasztorów tylko trzy: 
w Bochni, w Husiatynie i Złoczowie. Kasaty te były postanowione już w 1787 roku; 
w Bochni wykonano zniesienie zaraz, zyskując tylko drewniany kościół i klasztor, 
co do dwóch innych nie znamy daty wykonania. W Husiatynie ogrody i łąkę od-
dano probostwu, folwark puszczono w dzierżawę, a ostatecznie sprzedano (1806).

Zostało tedy klasztorów 16: Alwernia, Brzeżany, Dukla, Fraga, Gwoździec, Kal-
waria Zebrzydowska, Kraków, Krystynopol, Leszniów (w powiecie brodzkim), Le-
żajsk, Lwów, Przeworsk, Rzeszów, Sambor, Sokal, Tarnów. Ale i z tych wiele było 
zagrożonych. Nawet konwent lwowski, choć liczył ok. 60 osób, był w 1784 roku 
przeznaczony na zniesienie – wyproszono jego ocalenie u samego Józefa II, gdy 
bawił we Lwowie w 1786 roku. Zostawiono go „do pomocy parafialnej”, tak samo 
jak w 1790 roku klasztor we Fradze (w powiecie rohatyńskim), któremu także 
w 1787 roku groziła kasata. Inne klasztory zniesione były formalnie, ale jakoś się 
cichaczem przechowały. I tak klasztor w Krystynopolu (pięć osób) skazany był na za-
gładę w 1802 roku – wstawiała się za nim hr. Kossakowska bezskutecznie – ale i tak 
klasztor się utrzymał, podobnie jak konwent w Przeworsku, chociaż już w 1787 roku 
przeznaczony był na potrzeby wojskowe. Zasobniejszy od innych klasztor w Sam-
borze miał być w 1785 roku oddany ułanom, ale ułani odstąpili ostatecznie od tego 
żądania, więc się klasztor utrzymał. Zabrano tylko na inny cel budynki klasztorne, 
a bernardynów przeniesiono do misjonarzy i przydzielono im renty z kapitałów 
dominikańskich, gdyż te dwa klasztory były w Samborze zniesione. Za te „wzglę-
dy” mieli bernardyni w Samborze polecone obowiązki parafialne aż do 1795 roku.

Bernardyni za rządów austriackich absolutnych bardzo się nabiedowali, bo od-
mówiono im własności jako „medykamentom”, a zakazano kwesty ze względu 
na „obciążenie ludu”. Byliby więc umarli z głodu, gdyby nie kwestowali cichaczem. 
W Tyrolu nawet jawnie kwesta była przywrócona w 1791 roku. W Galicji jednak 
przyznano im tylko odszkodowanie za kwestę (Almosenvergütung) już za Józefa II 
w kwocie 200 fl. od księdza we Lwowie, 150 fl. na prowincji, a 100 fl. od braciszka. 
Jednak gdy były inne dochody, to je potrącano, nadto władze galicyjskie obcinały 
nieraz samowolnie wymiar wiedeński; dopiero Ferdynand I przywrócił ostatecznie 
normę józefińską. Zaszkodziło to bardzo bernardynom przy wymiarze odszkodo-
wania za kwestę, że z obaw podatkowych podali w 1787 roku za niskie fasje do-
chodów z jałmużny.

Koniec końców przebiedowali bernardyni, mieli tylko wielkie kłopoty z restau-
racją budynków. Czasem fundusz religijny ponosił te koszty: w Dukli w 1837 roku, 
w Rzeszowie w 1839 roku, z dodaniem nawet pewnej rocznej kwoty remontowej 
na „sacra tecta”, w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1844 roku. W Przeworsku kaza-
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no im w 1837 roku samym restaurować (z małym zasiłkiem), dlatego że pobierali 
roczny czynsz za utrzymywanie u siebie od 1823 roku zakładu rekolekcyjnego; 
w Sokalu pozwolono tylko na składki, gdy kościół i klasztor zgorzały w 1843 roku. 
Ludność okoliczna w ciągu dwóch lat poratowała tę kresową warownię obrządku 
łacińskiego i polskości, która zdaje się niezbyt miłą była referentowi wiedeńskiemu 
ks. Meschutarowi.

Zresztą, prócz gnębienia fiskalnego władze galicyjskie dość były przychylne 
bernardynom, dlatego że znajdowało się wśród nich wielu władających niemieckim 
językiem. W Gwoźdźcu i w Zabarażu utrzymywali szkoły normalne; od 1827 roku 
pozwolono im nawet na studium domesticum w Kalwarii Zebrzydowskiej.

5. Reformaci. Zniesienie pięciu klasztorów. W Galicji było po pierwszym rozbiorze 
klasztorów reformackich 14, to jest: Biecz, Bukaczowce, Jarosław, Kęty, Kryłów, 
Lwów, Przemyśl, Rawa Ruska, Rzeszów, Sądowa Wisznia, Wieliczka, Zakliczyn, 
Zamość, Złoczów – do czego przybyły po rozbiorze trzecim jeszcze dwa klasztory: 
Chełm i Kraków. Reformaci tworzyli tu za polskich czasów dwie prowincje: mało-
polską i ruską, które na ich własną prośbę połączono w 1784 roku w jedną galicyjską.

Zniesione zostały następujące klasztory: Bukaczowce, Lwów, Rzeszów, Zamość, 
Złoczów. Klasztor lwowski uległ kasacie w 1789 roku mimo obrony ze strony arcy-
biskupa Ferdynanda Kickiego, który gotów był nawet dla jego ocalenia poświęcić 
bernardynów. Kościół lwowski reformatów wraz z klasztorem św. Kazimierza (w po-
bliżu arcybiskupiego pałacu) oddano siostrom miłosierdzia. W Rzeszowie zniesiony 
w 1788 roku klasztor oddano na więzienie, a gdy budynki w 1809 roku zniszczyło 
wojsko rosyjskie, na więzienie znalazło się lepsze miejsce w zamku Lubomirskich. 
Sprzedano budynki klasztorne za bezcen wkrótce po 1822 roku. W Zamościu ko-
ściół Reformatów na przedmieściu w 1789 roku oddano na parafialny i przydzielono 
do jego obsługi część zakonników. Klasztor w Złoczowie miał tylko trzech zakon-
ników, ale był zamożny, bo posiadał kapitał Radziwiłłowski wysokości 25 000 fl. 
Kapitał zabrano na fundusz religijny, a kościół oddano Rusinom. Co do klasztoru 
w Bukaczowcach, brak w aktach wiedeńskich bliższych szczegółów zniesienia, 
wiemy tylko, że ostatecznie kupił klasztor i kościół w 1819 roku dziedzic tamtejszy.

Z pozostałych klasztorów niejeden jeszcze zagrożony był zniesieniem. Przemyski, 
choć liczył 12 osób zakonnych, miał pójść na potrzeby wojskowe, ale się jakoś utrzy-
mał i doczekał się nawet reperacji w 1847 roku ze składek i zapomogi rządowej. 
Wielicki za Józefa II uznano za niepotrzebny, lecz potem go zostawiono do pomo-
cy parafialnej. Nad chełmskim zastanawiano się także, czy potrzebny czy niepo-
trzebny, ale co się ostatecznie stało, o tym nie ma w aktach wiadomości. Klasztor 
w Rawie Ruskiej, choć dość liczny (jeszcze w 1801 roku osób 8), przeznaczony był 
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w 1790 roku na zniesienie, ale ostatecznie zachowany dla pomocy parafialnej; do-
czekał się nawet odnowienia po pożarze z 1801 roku. Ale gdy w latach 1812–1813 
budynki uległy ponownie zniszczeniu wskutek pobytu wojska, rozpoczęła się dla 
reformatów rawskich krzyżowa droga ze sprawą restauracji. Tak i w innych klasz-
torach reformackich zagrożonych ruiną (podobnie jak w bernardyńskich) remonto-
wa akcja rządu odznaczała się niesłychaną przewlekłością i brudnym skąpstwem. 
Odsyłano ich od Annasza do Kajfasza, potrącano celem odbudowy z funduszów 
odszkodowania za jałmużnę, a gdy skutkiem przewleczenia koszty remontu wzrosły 
do wielkich rozmiarów, ratowano się wnioskiem zniesienia (np. w Sądowej Wiszni).

Reformaci galicyjscy odznaczali się jako dobrzy rekolektorzy (mieli nawet za-
kład rekolekcyjny dla kapłanów w Bieczu – 1842 rok), wydawali drukiem liczne 
kazania, wreszcie doprowadzili nawet, po tymczasowym kształceniu się u jezuitów 
nowosądeckich, do własnego studium domesticum w 1845 roku.

6. Franciszkanie. Zniesienie 10 klasztorów. Klasztorów franciszkańskich było 
w Galicji 18, które liczyły razem osób zakonnych 295. Z tych klasztorów zniesio-
no 10, liczących poniżej 10 osób; pozostawiono zaś osiem. Zniesiono następujące 
klasztory: Gródek, Lwów, Nowy Sącz, Stryj, Halicz, Kosów, Koreck, Szczebrzeszyn, 
Jarosław, Stary Sącz. Pierwsze cztery klasztory uległy kasacie nasamprzód na pod-
stawie dowolnego zarządzania gubernatora hr. Brigida, dalsze na podstawie poro-
zumienia z biskupami z 1787 roku – z wyjątkiem ostatniego, na który spadł ten 
cios już w łagodniejszych dla klasztorów czasach, bo za Franciszka I w 1815 roku. 
Pozostały zaś następujące: Halicz, Horyniec, Kalwaria Pacławska, Krosno, Lwów, 
Przemyśl, Sanok, Kraków.

Pierwszym z brzegu wśród zniesionych klasztorów był gródecki, który zabrano 
w 1782 roku dla pomieszczenia całego sztabu pułkowego i pół szwadronu lekkiej 
kawalerii. We Lwowie zabrano, jak wiadomo, kościół franciszkański na krakowskim 
przedmieściu na teatr. Kościół zaś św. Antoniego na gliniańskim (łyczakowskim) 
przedmieściu na parafię (1784), franciszkanów przeniesiono do skasowanego klasz-
toru kapucynów, gdzie są i dzisiaj. Przy tej sposobności zredukowano ich liczbę 
z 45 do 20. W 1785 roku zniesiono dwa klasztory, liczące tylko po trzech zakonni-
ków: bogaty nowosądecki (któremu zarzucano złe gospodarstwo) i biedny stryjski. 
Za Józefa II, po 1787 roku, zniesiono w Haliczu klasztor Świętego Krzyża w mieście, 
a zostawiono franciszkanów przy starożytnym kościele św. Stanisława na przed-
mieściu. Co do Kosowa, Korecka i Szczebrzeszyna nie ma bliższych szczegółów 
w aktach wiedeńskich. Jarosławski konwent zniesiono w 1789 roku, a zakonników 
przeniesiono do Przemyśla. Miano im tam płacić pewną rentę, ale nie płacono, tylko 
na ten rachunek uwolniono przemyski klasztor od podatku religijnego w 1818 roku. 
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Gdy zaś w latach 1805–1814 w Przemyślu wojsko zniszczyło budynki klasztorne, 
wynagrodzenie na cele remontu wypłacono dopiero w 1838 roku. Najciekawsze 
są losy klasztoru starosądeckiego, który był niejako pokłosiem kasaty, bo uległ jej 
dopiero w 1816 roku. Zdarzyło się, że w 1813 roku powódź zniszczyła składy soli, 
a usłużni franciszkanie ofiarowali na ten cel część swego klasztoru za niewielkim 
czynszem. Aliści zarząd salinarny, gdy raz wszedł do tego gmachu, tak uznał, 
że lepszego pomieszczenia dla soli w Starym Sączu nie ma i że należy zabrać cały 
klasztor. Nic nie pomogły zabiegi gwardiana o. Jacka Sommera, petycje okolicznej 
szlachty i mieszczan starosądeckich: uznano ich wszystkich jako „der Regierung 
feindliche Revertenten“ (zapewne: Renitenten), a gwardiana jeszcze odesłano pro-
wincjałowi do ukarania.

Byłyby jeszcze inne klasztory franciszkańskie uległy kasacie, gdyby się nie 
ułożyły dla nich korzystniej okoliczności, ale nie było gdzie pomieścić zakonni-
ków, zwłaszcza że byli tam franciszkanie z Gródka. Tak samo nie było miejsca dla 
franciszkanów z Krosna, do których w 1815 roku przybyli bracia ze Starego Sącza. 
W Sanoku w 1782 roku zgorzał kościół parafialny, więc franciszkański służył do na-
bożeństwa parafialnego, a proboszcz mieszkał w klasztorze. Ofiarowali się fran-
ciszkanie do objęcia służby parafialnej w 1829 roku, ale im odmówiono. Proboszcz 
już wcześniej wyprowadził się z klasztoru, ale nowy kościół parafialny zbudowano 
dopiero w latach 1874–1887 zabiegiem ks. Franciszka Czaszyńskiego. W Zamościu 
budowali właśnie franciszkanie kościół i klasztor w czasie wkroczenia Austriaków; 
przeniesiono ich zrazu do zniesionego klasztoru klarysek, lecz później pozwolono 
wrócić i dokończyć budowy.

Był czas, właśnie około 1815 roku, kiedy franciszkanie w Galicji wydawali się być 
na wymarciu, bo nawet we Lwowie liczono u nich tylko dwóch kleryków i pięciu 
nowicjuszów. Ale się później skrzepili (podobnie jak dominikanie). W 1830 roku 
mieli już we Lwowie ośmiu zakonników, a trzynastu kleryków i otrzymali pozwo-
lenie na otwarcie studium filozoficznego, a później odnowili ruchliwym zabiegiem 
swój zgorzały w 1833 roku kościół pokapucyński (o. Ambroży Zambrowski).

7. Kapucyni. Zniesienie trzech klasztorów. Kapucyni, którzy przybyli do Polski 
przy końcu XVII wieku, mieli w Galicji klasztorów osiem, a z Krakowem licząc, 
dziewięć. Przybywało w nich przeciętnie kilkanaście osób; uderzająca jest wielka 
ilość nazwisk niemieckich. Przytaczamy te klasztory: Blizne, Kraków, Krosno, 
Kutkorz, Lwów, Mariampol, Olesko, Rozwadów, Sędziszów.

Z tych uległy zniesieniu trzy klasztory: Mariampol – 1783, Lwów – 1785, Blizne 
(w powiecie brzozowskim) – 1791. W Mariampolu kościół miały otrzymać sza-
rytki, lecz ostatecznie dostali go Rusini, we Lwowie przeszedł do franciszkanów, 
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w Bliznem ubogie budynki sprzedano za 180 fl., a przybory i srebra kościelne ode-
słano do spółki żydowskiej w Wiedniu.

Pośpiech, z jakim znoszono dwa pierwsze klasztory, wywołał wiele konfuzji, 
bo 37 kapucynów znalazło się bez dachu i musieli się tułać po innych klasztorach, 
po parafiach i dworach. Aby ich tedy pomieścić, wstrzymano zniesienie kilku innych 
klasztorów, które już były skazane na zagładę, to jest: Olesko, Krosno, Sędziszów. 
Jednak w Olesku musieli kapucyni cierpieć lazaret wojskowy aż do 1827 roku. 
Kutkorz uratował fundator hr. Łączyński, występując z prawem własności do nie-
których budynków, gruntów i przyborów klasztornych; więc aby uniknąć proce-
su, dano spokój (1789). Klasztor w Rozwadowie, fundowany w 1741 roku przez 
ks. Lubomirskiego, chorążego koronnego, miał pewien kapitał oraz pewien deputat 
zboża i drzewa z dóbr koronnych sandomierskich. Kapitał zabrano na fundusz reli-
gijny, a co do deputatu uznano, że „ks. Lubomirski jako prywatna osoba nie mógł 
nałożyć na państwo żadnego zobowiązania”. Dawano więc zrazu deputat tytułem 
jałmużny, potem go zredukowano, wreszcie całkiem zniesiono w 1831 roku, przy-
znając klasztorowi tylko dodatek roczny z funduszu religijnego w kwocie 106 fl. 
Kapucyni więc w Rozwadowie bardzo zbiednieli, a że od 1797 roku sprawowali 
obowiązki parafialne, przeto prosili w 1847 roku o zapomogę na odbudowę podupa-
dłych budynków. Był jeden wniosek przyznania im na ten cel 1000 fl. z funduszu 
religijnego, drugi zaś, by zbudować gmachy w drodze konkurencji parafialnej, lecz 
na tej kontrowersji urywają się akta wiedeńskie. Szczęśliwszy pod tym względem był 
konwent w Sędziszowie – choć tylko pomocy udzielał w obowiązkach parafialnych 
wobec znacznego braku księży świeckich w powiecie rzeszowskim – bo otrzymał 
„z łaski” 800 fl. na odbudowę swoich gmachów.



11. Księcia prymasa Poniatowskiego spustoszenia 
kościelne w Krakowie. Przyczynek do dziejów 

uniwersytetu…

[Podstawa wydania: „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, 
Seria II, XXXVI (1918), s. 87–231; toż w osobnej odbitce: Kraków 1918, ss. 147.]

Wstęp

Rewolucja kościelna XVI wieku negowała sakrament kapłaństwa i zlaicyzowała 
Kościół w północnej Europie, zamieniła go w instytucję państwową, wznowiła ce-
zaropapizm wedle zasady: „cuius regio illius religio”, uznanej w pokoju westfalskim. 
Żaden z „reformatorów”, którzy podnieśli bunt przeciwko papieżowi, nie przewidział, 
do jakich konsekwencji doprowadzi żądza władzy i chciwość na dobra kościelne 
panujących, którzy grabieże nazywali „reformacją”. Dzieje zaś uczą, że zubożenie 
Kościoła zawsze powoduje zubożenie ludu. Rewolucja kościelna w Polsce nie zdołała 
się utrzymać, wszelako sprawiła wielkie spustoszenia, fatalne w skutkach przez to, 
że powiększyła niekarność szlachty, a utwierdziła niewolę wiejskiego ludu. Pierwszą 
wyzyskały ościenne mocarstwa, udając obrońców rzekomo uciśnionych dysydentów 
w Polsce; druga była raną otwartą, którą ościenni potrafili zaogniać i podtrzymywać 
rozdarcie wewnętrzne narodu naszego.

Pod koniec XVIII wieku wszczęła się druga rewolucja kościelna, i to w państwach 
katolickich, Austrii i Polsce, mniej głośna niż tamta, lecz nie mniej zgubna dla 
Kościoła, to jest laicyzacja „córki Kościoła” – szkoły i wychowania publicznego. 
Jak przy pierwszej, tak i przy drugiej tej rewolucji pomagali biskupi oraz duchow-
ni świeccy i zakonni. Bez ich pomocy nie byłyby się udały. Stosują się do nich 
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słowa proroka: „Synowie matki mojej przeciwko mnie walczyli”, które przytoczył 
Innocenty XI w liście do biskupów galikańskich (1682).

O początkach laicyzacji szkolnictwa w Austrii mówiliśmy obszernie na innym 
miejscu1, przypomnimy więc tylko w krótkości, że pierwszy jej plan podał hrabia 
Pergen, późniejszy pierwszy gubernator Galicji, i to na dwa lata przed pierwszym 
rozbiorem (26 sierpnia 1770). Plan składał się trzech części, lecz zawierał pięć zasad-
niczych postulatów: 1) zaprowadzenie języka wykładowego niemieckiego w miej-
sce łaciny, i to we wszystkich naukach, z jednym wyjątkiem medycyny; 2) objęcie 
kierunku całego wychowania publicznego przez rząd i ustanowienie w tym celu 
„dyrektorium nauk”; 3) obrócenie majątków klasztornych na utworzenie osobnego 
„funduszu szkolnego”; 4) absolutny zakaz zajmowania się wychowaniem zakonom, 
a przede wszystkim jezuitom; 5) zaprowadzenie honorarium, płaconego przez stu-
dentów, dla większej zachęty profesorów. Józef II nazwał ten plan (15 kwietnia 1771) 
„godnym wszelkiej pochwały”, lecz wielkie trudności, jakie przedstawiało jego wy-
konanie, którego hrabia Pergen niezwłocznie się domagał, sprawiły, że Maria Teresa 
kazała go (1772) odłożyć ad acta. Miała zresztą na głowie w tym czasie ważniejszą 
sprawę pierwszego rozbioru Polski. Lecz już następnego roku usunięta została jedna 
z głównych przeszkód przez zniesienie zakonu jezuitów (1773), który większą część 
szkolnictwa miał w ręku. Wielkie fundusze pojezuickie, w Galicji zabrane, poszły 
do funduszu szkolnego w Wiedniu. Wynosiły, jeszcze po dziesięciu latach (1783), 
1 005 966 fl. – 4 023 864 złp.

Należy tu zwrócić uwagę na to, że tak hrabia Pergen, jak wszyscy radcy stanu 
i członkowie kancelarii nadwornych za Marii Teresy i Józefa II, dobierani starannie 
przez Kaunitza, należeli do loży wiedeńskiej, która tak samo jak warszawska od-
bierała dyrektywę od loży berlińskiej. Do loży warszawskiej należeli też wszyscy 
główni reformatorzy edukacji publicznej w Polsce. Sam nawet król Stanisław jako 
„brat Salsinatus” niemieckiej loży w Berlinie pisał (1 stycznia 1778) do przełożo-
nego tejże loży „ein redlicher Mann muss Wort halten. Deswegen habe ich schon 
geholfen und werde helfen zur Erfüllung der bewussten Arbeit, laut Anweisung 
der Hochwürdigen und werde, laut meinen Versprechen, weiter fort derselbigen 
Anweisung nachleben, insoweit ich dieses werde verknüpfen können mit offen-
baren Pflichten und Umständen”2. W Austrii stało szkolnictwo w tym czasie tak 
nisko, że dzieci Marii Teresy uczył zakrystianin od św. Szczepana (Messner), 

 1 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji za rządów Marii Teresy, Kraków 1809, t. 1, 
s. 169n.

 2 W. Kalinka, Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta, Poznań 1868, s. LXI, uwaga 1.
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a w 1775 roku narzekano na nauczycieli w Wiedniu, że sztukę pisania ledwie 
z nazwiska znają. Nauczyciel wiejski w Austrii musiał się, razem z pastuchem, 
stawiać na św. Marcina przed gromadą i prosić o zatwierdzenie swojego urzędu3. 
W Brandenburgii i Prusach Książęcych stało szkolnictwo jeszcze niżej i dlatego 
Fryderyk II, naśladując Katarzynę II, zatrzymał jezuitów, mimo zniesienia zakonu, 
w szkolnictwie, póki ich potrzebował. Lecz w Berlinie dobrze wiedziano, że kto 
ma w ręku szkołę, ten ma w ręku przyszłość narodu i dlatego loża berlińska tak 
usilnie parła do laicyzacji szkoły. Służyła też następnie mocarstwom rozbiorowym 
za narzędzie tortury polskich dzieci – i sprawdziło się przysłowie: „nasi ojcowie 
jedli kwaśne jagody, a nam, ich wnukom, pocierpły zęby”.

Rzeczpospolita zajmowała w ostatnich latach przed pierwszym rozbiorem stano-
wisko coraz bardziej niechętne wobec duchowieństwa, a chociaż kodeksu Zamoj-
skiego nie dało się zaprowadzić, to jednak (1775) nałożony został na duchowieństwo, 
a zwłaszcza na majątki klasztorne niesłychany podatek, który zabierał połowę do-
chodów. Komisarze postępowali przy tym tak bezwzględnie, że zabierali papiery 
i dokumenty klasztorom, tak że dopiero po długich procesach mogły je odzyskać. 
Komisja Rozdawnicza, przezwana „rozkradniczą”, sprzeniewierzyła trzy części 
majątku pojezuickiego i to przyspieszyło utworzenie Komisji Narodowej Edukacji 
następnego roku (1776). Komisja ta miała utworzyć osobny fundusz naukowy i objąć 
w zarząd całe wychowanie publiczne. Jej atrybucje powiększyły się jeszcze, skoro 
na czele stanął brat króla książę Michał Jerzy Poniatowski, biskup płocki. Zamie-
niła się komisja w ministerium oświecenia, na którego czele stał katolicki biskup, 
a sekretarzem był eksjezuita Grzegorz Piramowicz. Krótko po tym ofiarował swoje 
usługi młody, świeżo wyświęcony kanonik katedralny krakowski Hugo Kołłątaj 
i został (1777) wysłany do Krakowa jako wizytator, ze ściśle określonymi instruk-
cjami komisji, celem reformowania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rozdział I. Prebendy uniwersyteckie

1. Średniowieczny ustrój uniwersytetu i jego zmiany

Uniwersytet Jagielloński, jak wszystkie inne średniowieczne, był instytucją kościel-
ną i duchowną. Bezpośredni nadzór nad nim miał z ramienia Stolicy Apostolskiej 
biskup krakowski jako kanclerz urodzony. Jednakże uniwersytet był korporacją 

 3 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji..., t. 1, dz. cyt., s. 173; t. 2, s. 253–254.
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prawną i miał nie tylko samorząd swojego majątku, ale i swoje sądownictwo, spo-
czywające w ręku rektora, a rozciągające się na studentów, całe gremium nauczy-
cielskie i funkcjonariuszów uniwersyteckich. Apelacje od sądu rektorskiego służyły 
profesorom jako duchownym do sądu biskupiego.

Majątek uniwersytetu w chwili, kiedy go Kołłątaj badał jako wizytator (1780), 
podają na 14 763 529 złp 12,5 gr 4, lecz intrata roczna wynosiła tylko 104 995 złp 
7 gr. Wiemy to z rachunków uniwersyteckiej prokuratorii, które prowadzono 
od roku 1783–18025. Dochód płynął z sześciu źródeł. Najpierw przynosiły dawne 
dobra akademickie 34 728 złp, a mianowicie: Biała Wieś, Bronowice, Boszczynek, 
Czaple i Kempa, Gramatyka (folwark), Igłomia, Młyn Kotelny, Nasiechowice i Dzię-
więcioły, Pielgrzymowice i Sieborowice, Szczodrkowice (Strzodkowice), Trątnowice, 
Wistki i Książniczki. Dochód był wprawdzie większy, lecz trzeba było potrącić co 
rok 560 złp na subsidium charitativum z wiosek, które należały dawniej do kolegia-
ty św. Floriana (Czaple i Krempa, Igłomia, Wistki i Książniczki), a nadto 1312 złp 
dawane rocznie tejże kolegiacie. Co gorsza, dobra te były w arendzie, a posesoro-
wie nigdy nie płacili całej dzierżawy, bo podawali pretensje różne: za gradobicia, 
pożary, reperacje itd. Drugie źródło dochodu stanowiła intrata z dóbr probostwa 
miechowskiego, inkorporowanego przez konstytucję z 1768 roku, a w 1785 roku od-
dana Szkole Głównej Koronnej. Intrata wynosiła 33 000 złp. Trzecim źródłem były 
prowizje od kapitałów, umieszczonych po 5 proc. na 36 kluczach dóbr ziemskich. 
Kapitały te wynosiły 342 000 złp i należało się z nich uniwersytetowi 17 105 złp, 
który jednak pobierał w rzeczywistości tylko 16 080 złp, dlatego że musiał płacić 
jeden podatek na wojsko 10 proc. (1700 złp) i drugi dobrowolny podatek 20 proc. 
(1200 złp) od kapitału lokowanego w Gdańsku. Rzetelna suma kapitałów wynosiła 
402 094 złp, lecz niektóre z nich uważano już za przepadłe, jak np. umieszczone 
w Gdańsku 59 994 złp. Nadto było straconych kapitałów 61 940 złp 19 gr, od któ-
rych Szkoła Główna żadnej nie pobierała prowizji, a między tymi 33 333 złp (fun-
dacji ks. Władysławowskiego) lokowane na dobrach Izbica Kujawska. Oprócz tego 
były kapitały w czerwonych złotych i dawnych grzywnach, lokowane na trzynastu 
wsiach, które nie przynosiły żadnej prowizji albo też bardzo małą. Od tej prowi-
zji jeszcze potrącono 10 proc. na wojsko, tak że dochód cały wynosił 123 złp 7 gr. 
Osobną rubrykę dochodu (VIII) stanowiły „pensje”, które Akademia odbierała, 
wynoszące 360 złp. Mianowicie płacili ojcowie dominikanie z Sadłowic i Górki 
200 złp dla Kolegium Jurydycznego, a z cła królewskiego wpływało dla „królew-

 4 H. W. Meciszewski, Posag Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 1850, s. 32–35.

 5 Archiwum Senatu Akademickiego Krak. (Arch. SAK), vol. 42,5 fol. 1–279.
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skich profesorów” 160 złp. Od tego dochodu płacono jednak „dobrowolnej ofiary” 
20 proc., to jest 72 złp, tak że zostawało intraty tylko 288 złp.

Piąte źródło dochodu tworzyły dziesięciny, które Akademia pobierała z dwudzie-
stu i trzech miast i wsi, lecz niestety, tylko pięć rzeczywiście uiszczało się z obowiąz-
ku, a reszta nie płaciła nic. Zawichost, Brzeźnica i starostwo brzeźnickie, Igłomia 
i Wistki płaciły razem 1330 złp dziesięciny, lecz z tego szło 20 proc. na „ofiarę do-
browolną” (266 złp), tak że zostawało tylko 1064 złp. Lecz i z tej reszty odchodziło 
jeszcze 130 złp podatku dobrowolnego na wojsko, a to z następującej przyczyny. 
Dziesięciny, które nie dochodziły z 18 wsi i miasteczek, wynosiły 691 złp 12 gr, lecz 
mimo to musiała Akademia płacić od nich 20 proc. „ofiary dobrowolnej” 130 złp.

Wreszcie, szóste źródło dochodów tworzyły beneficja kościelne, inkorporowane 
dla Akademii. Beneficja te były dwojakie, to jest beneficia curata, czyli probostwa 
i plebanie, a drugie beneficia simplicia, to jest prebendy, do których nie było przyłą-
czone duszpasterstwo. Pierwsze, to jest probostwa, oszacowane zostały (1789) przez 
komisje wojewódzkie celem nałożenia podatku „dobrowolnej ofiary” na wojsko. 
Było ich piętnaście. Wymienimy je kolejno, podając w nawiasie nazwisko probosz-
cza i sumę dochodu. 1) Probostwo św. Floriana z wsią Bieńczyce (ks. Krząnowski, 
6763 złp 10 gr); 2) Przemykowskie (ks. rektor Szabel, 3100 złp); 3) św. Mikołaja 
(ks. Marxen, 1740 złp 14,5 gr); 4) św. Anny (ks. Garycki, 959 złp 20 gr); 5) Zielonki 
(ks. Garycki, 1055 złp); 6) Wszystkich Świętych (ks. Smaczniński, 1300 złp 7,5 gr); 
7) Luborzyca (ks. Czochron, 3698 złp 2 gr); 8) Koniusza (ks. Kołłątaj, podkancle-
rzy, 6000 złp); 9) Olkusz (ks. Czucki, 1351 złp); 10) Proszowice (ks. Cyankiewicz, 
1040 złp); 11) Pajęczno (ks. Bogdanowicz, 1659 złp 22 gr); 12) św. Szczepana 
(ks. Muszyński, 890 złp); 13) plebania w Nasiechowicach (ks. Trąbski, 880 złp); 14) 
plebania w Gołczy (ks. Czaputowicz, 1790 złp); 15) probostwo w Starym Korczynie 
(ks. Patelski, 2500 złp). Do powyższych beneficjów doliczono nadto dwie kanonie 
katedralne krakowskie: 16) pro theologo (ks. Idatte, 1409 złp) i 17) pro juridico 
(ks. Minocki, 2500 złp). Dochód z tych 17 beneficjów obliczony został przez ko-
misje wojewódzkie na 38 636 złp 16 gr, lecz komisje nie przyjęły prawie żadnych 
kosztów na utrzymanie wikariuszów, ludzi kościelnych, utrzymanie budynków, 
cmentarzy, subsidium charitativum, podatek dymowy i podatek na wojsko, tak 
że potrąciwszy te wydatki, mało zostawało dla rządców kościoła. Przy tym za-
uważyć trzeba, że dochody większe probostw i dwóch kanonii nie szły do kieszeni 
posiadaczy, lecz że ci dostawali z nich tylko „pensje proporcjonalne”. Do sprawy  
tej jeszcze wrócimy.

Samorząd nad tym majątkiem posiadał uniwersytet jeszcze po trzecim roz-
biorze, bo dopiero patent Franciszka I (12 listopada 1800) ustanowił dla Galicji 
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Zachodniej osobną administrację funduszów (Stiftungsfonds), a dekret gabine-
towy 16 czerwca 1802 (Z. 11367) poddał majątek uniwersytetu zarządowi tej-
że komisji, razem z administracją funduszu szkolnego. Administracja ta trwała 
do traktatu w Schönbrunn (14 października 1809), zawartego z rządem Księstwa 
Warszawskiego. Osobno obliczony fundusz religijny krakowski podawano wówczas 
na 144 596 fl. (578 384 złp) w kapitałach, a na 20 212 fl. (80 848 złp) w nieruchomo-
ściach, to jest gruntach i domach. Wedle obliczenia profesora uniwersytetu krakow-
skiego dr. Endlichera, który w 1848 roku napisał o tym osobną rozprawę, wynosił 
majątek Akademii przed trzecim rozbiorem 2 000 000 m.c. (monety konwencyjnej,  
to jest 8 234 762 złp)6.

Wymieniliśmy poprzednio piętnaście probostw, które Akademia posiadała po pier-
w szym rozbiorze. Taką też liczbę podawał hofrat ks. Dankesreither, wysłany (1807) 
do Krakowa celem obsadzenia Wydziału Teologicznego w Krakowie benedykty-
nami z Wiblingen w Szwabii. Prawo do tych probostw ( jus passivum) mieli pro-
fesorowie na wszystkie, lecz prawo prezenty ( jus activum) miał uniwersytet tylko 
na trzynaście7. Nadmienić tu trzeba, że po pierwszym rozbiorze utracił uniwersy-
tet dziewiętnaście beneficjów. Mianowicie pięć probostw i plebanii: w Wieliczce, 
Kętach, Lanckoronie, Szczepanowie i Podstolicach, i czternaście prebend, w tym 
pięć kanonii kolegiackich, których wartość miała wynosić 538 771 złp8. Dla wyja-
śnienia trzeba tu przypomnieć, że dekret nadworny Józefa II (9 lutego 1784) kazał 
znieść wszystkie beneficia simplicia jako zbyteczne prebendy i wszystkie kolegiaty 
w Galicji. Było ich dziesięć, to jest: we Lwowie (Matki Bożej Śnieżnej), w Żółkwi 
i Stanisławowie (w archidiecezji lwowskiej), w Zamościu, Jarosławiu, w Brzozowie 
(w diecezji przemyskiej), w Tarnowie, Bobowie, Nowym Sączu i Wojniczu (w die-
cezji krakowskiej). Ocalała chwilowo tylko jedna kolegiata w Zamościu. W ten spo-
sób zniknęły kanonie kolegiackie i prebendy, które uniwersytet w Galicji posiadał. 
Stracił też kanonię katedralną we Lwowie, a nieco później jeszcze kanonię katedralną 
(kanclerską) w kapitule poznańskiej, którą zawsze zajmował profesor posyłany – co 
trzy lata – z Krakowa do Akademii Lubrańskich w Poznaniu. W Krakowie ocalało 
pięć kolegiat, te jednak straciły w Galicji swoje dobra po pierwszym rozbiorze. Tak 

 6 Archiwum Ministerstwa Wyznań i Oświecenia w Wiedniu (Arch. MWiO), Acta Krakau Universität, 
Konvolut VII k. k., Studien Hofkommission 5 A bis J., VII p., Prot. Nr 939 ex Dezember 1847. Sitzung 
1 Jänner 1848. Praesidial Schreiben an den Hofkommissär Grafen Deym, Wien, 23 Hornung 1848.

 7 Arch. MWiO, Acta 102, Sign. 140, ex Junio 1807. Bericht Hofrath v. Dankesreither, Wien, 26 Febru-
ar 1807. Acta: Universität Krakau 1799–1809, Fasc. V, Theol. H., Sign. 61, ex Februar 1816, Z. 990–170.

 8 H. W. Meciszewski, Posag Uniwersytetu, dz. cyt., s. 37.
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straciła kolegiata św. Floriana wsie: Skawce i Zabłocie; kolegiata św. Anny straciła 
dwie wsie: Podstolice i Węgrzce, a kolegiata Wszystkich Świętych wieś Koło9.

Mimo tych wszystkich strat posiadał uniwersytet jeszcze (1786) przeszło 50 be-
neficjów, oprócz wymienionych już poprzednio dwóch kanonii i piętnastu probostw, 
przy czym nadmienić trzeba, że szesnaste probostwo św. Jakuba w Krakowie zostało 
w roku 1783 zniesione, o czym później będzie mowa. Były to beneficia simplicia, 
do których nie było przywiązane duszpasterstwo, to jest 20 kanonii kolegiackich 
i 30 prebend. Dochody tych prebend były niewielkie, a dokładnie ich oznaczyć nie 
można, dlatego że odnośny kodeks z rachunkami zaginął10, tak że znamy tylko do-
chody jednej prebendy świętych Piotra i Pawła na Garbarzach (in Cerdonia), o której 
później będzie mowa. Panował też w Krakowie zwyczaj, że profesorowie „inkorpo-
rowani do uniwersytetu” posiadali po kilka beneficjów, do których duszpasterstwo 
było przywiązane, korzystając z tego, że na taką „kumulację” miała Polska osobną 
dyspensę Stolicy Apostolskiej (1565), a chociaż rządy austriackie tego przywileju 
nie uznawały, to jednak widocznie go tolerowały, skoro wymieniony poprzednio 
proboszcz św. Anny, ks. Garycki, posiadał jeszcze (1807) probostwo w Zielonkach 
i Starym Korczynie (okręgu kieleckim). Tak samo posiadali kanonicy katedralni 
uniwersyteccy obok kanonii jeszcze probostwa patronatu uniwersyteckiego. Tak 
np. otrzymał ks. Franciszek Kolendowicz (2 lipca 1795) kanonię katedralną po śmier-
ci ks. Krząnowskiego, a 18 października wybrany został proboszczem św. Floriana 
i instytuowany 15 lipca 1796 roku, już po zajęciu Krakowa przez Austriaków11. 
Łączenie kanonii z probostwem nie sprzeciwiało się prawu kościelnemu i dlatego 
kanonicy krakowscy mieli zwykłe probostwo, a nawet po dwa i trzy, a niektórzy, jak 
Kołłątaj, nawet cztery razem. Również łączenia kilku prebend nie zabrania prawo 
kościelne, dlatego (1783) ks. Rydulski, profesor, prefekt seminarium akademickiego, 
proboszcz św. Szczepana, miał jeszcze kanonię kanclerską w kolegiacie św. Anny, 
a nadto prebendę św. Marii Magdaleny jako członek Collegium juridicum i drugą 
prebendę świętych Piotra i Pawła, wyżej wspomnianą.

Nasuwa się tu pytanie, jak mogli profesorowie pogodzić spełnianie zajęć przy 
tylu beneficjach z obowiązkami nauczycielskimi? Tłumaczy to okoliczność, że byli 
obowiązani tylko do trzech prelekcji tygodniowo. W raporcie Kołłątaja z 1784 roku 

 9 Arch. MWiO, Acta 102, Sign. 191, ex Augusto 1787. Ausweis der Galizisch und Lodomerischen Domainen 
Administration. Lemberg, 10 Christmonat 1786.

 10 Arch. SAK, Vol. 265, Altaria Collationis Collegii Majoris, fol. 83–113. Altaria Collationis Almae Uni-
versitatis, fol. 61–114. Altaria Collationis Dominorum, juris consultorum, fol. 68–133. Altariae Sendomiriae, 
fol. 74–141.

 11 Arch. SAK, vol. 31–155, ex 1799. Staatsgüter Administration. Lustrationsoperat der Probstei St. Florian.
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czytamy, że profesorowie Radwański i Śniadecki dawali tylko po dwie lekcje tygo-
dniowo na katedry pryncypalne, a jedną na katedrę dodatkową12. W tym zwyczaju 
zrobili wyłom dopiero niemieccy profesorowie. Dowiadujemy się ze sprawozdania 
gubernium Zachodniej Galicji z 1802 roku, że nowy profesor teologii pastoralnej 
ks. Zeisl domaga się większej pensji z tej racji, że nie będzie wykładał po trzy go-
dziny tygodniowo, wedle dotychczasowego zwyczaju panującego w Krakowie, lecz 
dwanaście godzin, jak to przyjęte na uniwersytetach austriackich13.

Byłoby zbyteczne dowodzić, jak wielka jest różnica pomiędzy profesorem, który 
czyta trzy razy tygodniowo, a takim, który ma dwanaście godzin, bo przy takiej 
liczbie nie może być mowy o samodzielnym badaniu i profesor schodzi do rzędu 
nauczyciela, który niewolniczo się trzyma przepisanego podręcznika. Tak też poj-
mowano wówczas całą naukę teologii w Wiedniu, na co można przytoczyć cha-
rakterystyczny dowód. Chodziło właśnie wtedy (1808) o mianowanie dyrektora 
Wydziału Teologicznego, dlatego że bp Gawroński zniewolony był zrzec się urzę-
du kanclerza uniwersytetu, a ofiarowanego sobie stanowiska dyrektora Wydziału 
Teologicznego nie chciał przyjąć. Nadworna Komisja Nauk proponowała na ten 
urząd ks. Andrzeja hr. Ankwicza i pisała o nim, że liczy lat 30, a na uniwersytecie 
wiedeńskim wydoskonalił się we wszystkich naukach teologicznych w tak wysokim 
stopniu, iż można by mu spokojnie powierzyć katedrę każdej nauki teologicznej, 
a nawet języków biblijnych14. Był więc Mädchen für Alles, skoro poskładał rygo-
roza, bo o to, czy będzie zdolny do samodzielnej pracy naukowej, czy cośkolwiek 
drukiem ogłosił, nikt nie pytał.

Odgrywał przy nominacji profesorów ważną rolę osławiony Spaarsystem wobec 
tego, że fundusz szkolny musiał płacić pensje, skoro beneficja i prebendy już były 
zabrane. Im zaś mniej było profesorów, tym więcej skarb oszczędzał, a im więcej 
godzin wykładali, tym mniejsza liczba profesorów była potrzebna. Lecz nie dosyć 
było na tej jednej oszczędności, bo zerwano jeszcze z inną tradycją uniwersytetu 
krakowskiego.

 12 Arch. SAK, vol. 245, fol. 16. Raport o Szkole Głównej Koronnej od dnia ostatniego miesiąca lipca 1780 
do dnia ostatniego miesiąca lipca 1784.

 13 Arch. MWiO, Acta Universität, Konvolut A. C., Theol. Bericht Westgalizisch. Landesgubernium, 
Krakau, 12 März 1802. Graf Traumansdorf. Dekret a. d. Westgaliz. Gubernium, Wien, 22 April 1802.

 14 Arch. MWiO, Acta cit., Konvolut. A. C., Sign. 166, ex Octobri 1808. Z. 23–20. Bericht Galiz. Gubernium, 
Lemberg, 13 Juli 1808. Nr 30. 783 Graf Wurmser. Guber. Sekretär Sijkora. Allerunterh. Vortrag Studien 
Hofkommission, Wien, 13 August 1808. Oberster Kanzler Graf. v. Ugarte, Hofkanzler Frhr. v. d. Mark. 
Referent Spandau. Dekret a. d. Galiz. Guber., Wien, 28 October 1808. Z. 723–20.
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Średnie wieki nie znały opłaty szkolnej, a studenci nigdy nie płacili żadnych ho-
norariów. Doradzał tę opłatę hrabia Pergen, jak wiemy z poprzedniego, a Józef II po-
szedł za tą radą i zaprowadził „czestne” na uniwersytetach austriackich w roku 1784. 
W Krakowie nie płacili jednak studenci czestnego nawet po zajęciu Krakowa przez 
Austriaków. Pierwszy raz poruszono tę sprawę w Nadwornej Kancelarii Galicyjskiej 
w 1802 roku, lecz poniechano ją, głównie wskutek opozycji, jaką stawiał radca 
ministerialny hofrat hrabia von Fürtenbusch. Urzędował w gubernium Zachodniej 
Galicji, przeto znał stosunki w Krakowie i dowodził, że fundusz tego uniwersytetu 
jest tak bogaty, iż nie potrzeba go powiększać pobieraniem czesnego od studentów. 
Wszelako po czterech latach wydany został dekret nadworny (26 czerwca 1806) 
nakazujący pobieranie opłaty szkolnej w gimnazjach akademickich w Krakowie 
i Lwowie oraz czesnego w uniwersytecie krakowskim i liceum lwowskim. Wiadomo 
bowiem, że uniwersytet tamtejszy został poprzedniego roku (nadwornym dekretem 
z 13 sierpnia 1805 roku) zamieniony na liceum.

Senat akademicki uniwersytetu krakowskiego wystosował wtedy do Wiednia 
podanie o zniesienie czestnego i opłaty szkolnej, motywując tym, że fundusz szkol-
ny Gimnazjum Nowodworskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego tak jest bogato 
(„reichhaltig”) uposażony ex providentia maiorum, iż nie potrzebuje żadnych do-
datków. Przy tym wskazywał senat na to, że zysk z tych opłat byłby bardzo mały, 
bo w pierwszym półroczu przyniosło czestne tak mało, iż przez cały rok bodaj czy 
wyniesie 1000 fl. (4000 złp). Natomiast zaszkodziło to zarządzenie właściwemu 
celowi uniwersytetu, bo zmniejszyło liczbę nie tylko studentów, ale i gimnazjali-
stów. Co więcej, ściąganie tej opłaty co miesiąc pociąga za sobą dużo kłopotu i wy-
maga utrzymania osobnego urzędnika. Wszystkie te wywody senatu zbijał jednak 
referent Kancelarii Nadwornej hofrat von Guiliani, a głównie powoływał się na to, 
że wzmiankowany dekret z 1806 roku wydany został celem poratowania „osłabione-
go” funduszu naukowego Wschodniej Galicji, a skoro już w całej monarchii czesne 
jest zaprowadzone (od 1784 roku), to i w Krakowie musi być pobierane15.

Mimo opłaty szkolnej wyczerpał się fundusz szkolny i na społeczeństwo spadł 
ciężar dotąd wcale nie znany, to jest podatki na szkoły. Taki był ostateczny wynik 
laicyzacji szkoły. Pierwszym do tego krokiem było zlanie wszystkich dochodów 
i funduszów uniwersytetu w jedną masę, czego dokonał Kołłątaj wedle instrukcji 
Komisji Edukacyjnej.

 15 Arch. MWiO, Acta Krakau Universität, Konvolut III D–J, Sign. 61, ex Febr. 806. Z. 990–270. Bericht 
Galiz. Guber., Lemberg, 13 Septemberg 1805. Joseph von und zu Urmenyi. Refer. von Knöfl. Konvo-
lut V. Sign. 24 ex Junio 1807. Dekret an d. Galiz. Guber., Wien, 11 Juni 1807. Guiliani.
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2. Usunięcie Sołtyka. Książę Michał Jerzy Poniatowski, administrator 
diecezji

Charakterystyczną cechą uniwersytetów jako instytucji duchownych było życie 
wspólne: „vita et mensa communis”, tak profesorów w kolegiach, jak i scholarów 
w bursach, pod dozorem rektorów i prorektorów. Dla uniwersytetu krakowskiego 
przepisał to już Kazimierz Wielki w statucie erekcyjnym (1364), żeby mieszkania 
dla nauczycieli uczniów były na wieczne czasy wyznaczone, a Jagiełło ponowił 
ten przepis (1400), otwierając uniwersytet całkowity, żeby uczniowie nawet szkół 
parafialnych mieszkali w bursach razem z bakałarzami. Synod piotrowski Gamrata 
(1542) przepisał nawet, żeby studenci przyzwoicie chodzili w sukniach duchownych, 
a przepis ten wznowiony został następnie za Zygmunta Augusta i przyjęty do ustaw 
uniwersyteckich (1560). Burs, w których mieszkali studenci, było jeszcze po pierw-
szym rozbiorze siedem, a mieszkańcy ich mieli całkowite utrzymanie albo też pobie-
rali wsparcia, które – od archidiakona krakowskiego ks. Borka – zwano borkanami. 
Było ich dwadzieścia16. Wszystkie te bursy i borkany miały swoje osobne fundusze 
i rachunki, których prowizorowie zdawali co rok sprawę w prokuratorii uniwersy-
teckiej, bo od niej otrzymywali wypłaty in rem Contuberniorum et Borcanarum. 
Rachunki prokuratorii, prowadzone od 1770 roku, zamknął Kołłataj w 1783 roku 
dopiskiem: „tę księgę wydatków zamykam i więcej w nią żaden wydatek wpisany 
być nie powinien”. Dalszy ciąg rachunków prowadzony był od 1784 do 1802 roku. 
W 1799 roku wynosił dochód na bursy i borkany 11 245 złp17.

Nim przystąpimy do przedstawienia reformy Uniwersytetu Jagiellońskiego, trzeba 
nadmienić, że profesorowie niektórzy prosili o jej przeprowadzenie. Uczynił to mia-
nowicie ks. Minocki, profesor i kanonik katedralny, a zarazem urzędnik konsystorski, 
który też później brał czynny udział – i to w porozumieniu z generalnym wika-
riuszem ks. Olechowskim – przy reformie Wydziału Teologicznego. Ks. Minocki 
podał 10 listopada 1776 roku memoriał z prośbą o reformę uniwersytetu do Komisji 
Edukacyjnej, która zaraz po dwóch dniach odpowiedziała, że pierwej musi wej-
rzeć w stan aktualny Akademii, a potem przystąpi do jej urządzenia. W tym celu 
został Kołłątaj (1 kwietnia 1777) upatrzony na wizytatora, a niebawem (24 kwiet-
nia tego roku) przygotowano dla niego instrukcję. Wtedy wysłał rektor Akademii 
ks. Żołędziowski podziękowanie „do Jaśnie Oświeconego Księcia Imci Biskupa 

 16 W. Chotkowski, Bursy Tucholska i Chełmińska w Krakowie. Kolonia krakowska w Tucholi, „Zapiski 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu” t. 4 (1917) nr 4, s. 97–100.

 17 Arch. SAK, vol. 42, fol. 1–181, fol. 186–187.
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Płockiego” za rozpoczętą wizytę18. Dodać trzeba, że następnie otrzymał Kołłątaj 
jeszcze dwie instrukcje, to jest 15 marca 1778 i 28 kwietnia 1780 roku. Tę trzecią 
instrukcję, która się opierała na projekcie podanym przez ks. prof. Popławskiego19, 
uchwaliła Komisja Edukacyjna na sesji tegoż dnia pod przewodnictwem księcia 
Michała Jerzego Poniatowskiego, ustanowiwszy „jeden w całej Polsce stan nauczy-
cielów i zaprowadzenie generalnej hierarchii”. Znaczy to, że dopiero na tej sesji 
(28 kwietnia 1780) postanowiła Komisja ująć całe wychowanie publiczne w swoje 
ręce, a odebrać je hierarchii kościelnej.

Zadanie powierzone Kołłątajowi nie było łatwe, bo instrukcja z 1777 roku prze-
pisywała, jako punkt ósmy, żeby zniósł w uniwersytecie wszystkie „dotychczasowe 
wokacje w korporacjach, a ustalił liczbę profesorów powołanych przez konkurs, tak 
dla kolegiów większych (majus et juridicum), jak dla kolegium artystów (minus) 
i dla kolegium fizycznego”.

Liczba osób należących do uniwersytetu i tworzących korporacje dochodziła 
do „półtorasta”, jak się wyraził Ignacy Potocki w swoim „zdaniu o wizycie Kołłątaja”, 
a raczej w opinii o tegoż sprawozdaniu, które wysłał do Warszawy po dwóch la-
tach (15 marca 1779). Dzieliły się te osoby na akademików „inkorporowanych” 
do uniwersytetu, to jest rzeczywistych profesorów, i na takich, którzy posuwali 
się wedle starszeństwa, czyli wokacji, coraz wyżej, aż doszli do grona najlepiej 
uposażonych członków Collegium majus i zyskali godność Collegarum majorum. 
Nowe urządzenie pozbawiało wszystkich tych, którzy nie byli jeszcze in Corpore 
Universitatis, nadziei awansu, na który pracą zasłużyli. Tych wszystkich akademików 
kazała instrukcja z 1780 roku usunąć i obsadzić nimi szkoły poznańskie, lubelskie 
i sandomierskie. Kołłątaj spełnił to polecenie, o ile się dało. Wręczył im patenty 
przysłane z Warszawy i dał potrzebne instrukcje – i to w porozumieniu z rektorem 
uniwersytetu oraz z księciem Poniatowskim, biskupem płockim20. Drugim „dopo-
magał do uzyskania po domach obywatelskich prywatnej edukacji lub zarządzania 
szkołami parafialnymi, wreszcie innych wyprawił w podróż zagraniczną, końcem 
ćwiczenia się w naukach wybranych”.

W ten sposób zmieniony został dotychczasowy ustrój korporacji i kolegiów w uni-
wersytecie krakowskim, jaki się zachował do tego czasu w najsławniejszych dwóch 
uniwersytetach w Anglii, Cambridge i Oxford, w których profesorami są duchowni 
anglikańscy (clergymans), a studenci żyją w kolegiach pod ścisłym rygorem. Te dwa 

 18 Arch. SAK, vol. 245, fol. 71.

 19 Arch. SAK, vol. 245, fol. 7. Raport Kołłątaja z 1784 r.

 20 Arch. SAK, Nr 245, fol. 96. Punkt 3, fol. 93. Sprawozdanie Kołłątaja, fol. 96.
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uniwersytety uratowały istnienie „wysokiego” Kościoła angielskiego, a w pierwszej 
połowie XIX wieku (1833) ruch umysłowy Oxford Movement, wywołany przez 
profesora Edwarda Puseya, dał początek tzw. rytualizmowi, który tworzy pomost 
do katolicyzmu, i przyczynił się do licznych konwersji, zwłaszcza profesorów, jak 
późniejsi kardynałowie Newman i Manning, i sprawił, że Pius IX mógł już po 45 la-
tach (1878) przywrócić hierarchię w Anglii. Nic więc dziwnego, że Jan Śniadecki, 
który oba te uniwersytety zwiedzał, ubolewał w życiorysie Kołłątaja nad zniesieniem 
kolegiów w Krakowie i twierdził, „że trzeba było te święte i zbawienne ustanowienia 
zachować, podnieść i odświeżyć je lepszym wyborem i rozkładem nauk, opatrzyć 
we wszystkie pomoce”21. Wiemy jednak z poprzedniego, że Kołłątaj spełniał tylko 
rozkazy Komisji Edukacyjnej. Kolegia musiały być zniesione, bo świeccy profeso-
rowie z żonami i dziećmi nie mogli prowadzić vitam et mensam communem. Nie 
dało się to jednak tak prędko przeprowadzić, jak sobie Komisja Edukacyjna życzyła, 
bo jeszcze po ośmiu latach (1784) pisał Kołłątaj w sprawozdaniu: „mało które zgro-
madzenie ma stół wspólny. Domy są bez rządu i porządku, nikt nie dba o to, skoro 
rządy się mają zmienić. Pensje uważają za nagrody osobiste, przeto nie chcą z pensji 
stołowej nic dawać na sarta tecta, ochędóstwo domu itd., każdy czeka, rychło dom 
porzuci. Dlatego od ogłoszenia ustaw komisji, to jest od lat ośmiu (1776), obrady 
wydziałowe zawieszone zostały z obawy, żeby nowe zgromadzenie nie robiło jakiego 
zamieszania w rządzie, żeby osoby do nowych ustaw się przyzwyczaiły – ale nale-
żało rząd domowy zostawić przy rektorach i prorektorach, tymczasem teraz każdy 
rządca domu żali się, że mu niepodobna zachować wszystkich przepisów komisji. 
Zaczęły się zgromadzenia w duchu independencji swym przełożonym, którzy mają 
małe znaczenie, a więc rady dać nie mogą. Nieporządek trwać musi”22.

Laicyzacja uniwersytetu wymagała obmyślenia pensji dla świeckich profesorów, 
a w pierwszym rzędzie zrównania, czyli tzw. „koekwacji” poborów. Dlatego przepi-
sywał punkt dziewiąty instrukcji z 1777 roku, żeby beneficja uniwersyteckie, skoro 
które zawakuje, nie były nadawane per electionem uniwersytetu, lecz zawieszone 
do czasu przyszłej reformy. Do tej sprawy wracał też punkt 18. instrukcji z 15 mar-
ca 1778 roku, który przepisywał reformę Wydziału Teologicznego jako najlepiej 
dotowanego (Collegium majus), przy czym projektowane było zupełne zniesienie 
kolegiaty św. Floriana i przyłączenie jej do kolegiaty św. Anny. W związku z tym 

 21 M. Janik, Hugo Kołłątaj. Monografia, Lwów 1913, s. 47–48.

 22 Arch. SAK, Nr 245, fol. 53. Jeszcze w roku 1793, zaproszony z kazaniem do katedry w Krakowie, pro-
fesor Czochron tytułowany był Collega Major.
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zarządzeniem wyznaczył „partykularny dekret Komisji Edukacyjnej pensje specy-
fikowanym osobom”23.

Było to polecenie przechodzące zakres władzy Kołłątaja, który też prosił księcia 
biskupa płockiego, żeby raczył porozumieć się w tej sprawie z ks. Olechowskim. 
Książę Michał Poniatowski spełnił to życzenie i wtedy Kołłątaj porozumiał się z ar-
chidiakonem i generalnym audytorem. Olechowski podał mu też sposób przepro-
wadzenia całej sprawy, a mianowicie, żeby profesorowie teologii uczynili na piśmie 
reces od swoich dochodów, zostając ad vitae tempora przy swojej pensji i tytule 
kanoników kolegiaty św. Floriana. Sam jednak Olechowski, nie chcąc swej osoby 
kompromitować, zdał ten interes na ks. Minockiego, wspomnianego już poprzednio 
kanonika katedralnego i profesora. Minocki ułożył ten reces i profesorowie teologii 
podpisali go, zastrzegając sobie tylko dwa warunki. Pierwszy był ten, żeby każdy 
z nich otrzymał tytuł doktorski (lauream doctoralem) gratis. Drugi warunek był ten, 
żeby każdy z nich miał zapewnioną dożywotnią emeryturę albo beneficjum odpo-
wiednie. Układ ten, zatwierdzony przez Komisję Edukacyjną 18 listopada 1780 roku, 
przyniósł skarbowi Komisji, czyli kasie generalnej 16 000 złp czystego zysku24. 
Pieniądze te miały służyć na pensje nowym profesorom.

Reforma Wydziału Teologicznego poszła więc gładko, a śmierć ułatwiła jeszcze 
sprawę z emerytami, bo w przeciągu siedmiu lat (1777–1784) umarło dziesięciu 
„zasłużonych profesorów”, zostało emerytów szesnastu. Lecz właśnie o Wydział 
Teologiczny zahaczyła się sprawa, a to z powodu chciwości i popędliwości Kołłątaja, 
przez którą uwikłał się w proces z proboszczem kolegiaty św. Floriana. Ks. Krząnow-
ski, Pater Senior uniwersytetu, zgodził się na ustąpienie, ale probostwo św. Floriana 
zatrzymał jako emeryturę. Do probostwa należała wieś Bieńczyce, którą Kołłątaj 
dzierżawił. Z chwilą jednak ustąpienia Krząnowskiego przestał płacić dzierżawę, 
bo Bieńczyce uznał za własność Komisji Edukacyjnej. Krząnowski wydzierżawił 
przeto Bieńczyce komu innemu i spór miał być załatwiony przez komisję wyzna-
czoną przez konsystorz, kiedy Kołłątaj posłał swoich ludzi na zajęcie Bieńczyc 
i wywołał krwawą burdę. Pozwany przed sąd biskupi i skazany przez Sołtyka, zło-
żył apelację do sądu Komisji Edukacyjnej i za to ściągnął na siebie kary kościelne 
(15 grudnia 1781), lecz schronił się do Warszawy pod opiekuńcze skrzydła księcia 
Michała Jerzego Poniatowskiego.

 23 Arch. SAK, Nr 245, fol. 85–86, fol. 92–93. Protokół Reformy Wizyty, t. 3, Nr 37–40. Nr 245, fol. 80, 
fol. 89.

 24 Arch. SAK, Nr 245, fol. 94–95, t. 3, Wizyty, nr 113, fol. 98–99.
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Książę biskup płocki był od sześciu lat koadiutorem krakowskim z prawem na-
stępstwa. Przybrał go Sołtyk na koadiutora (1775), chcąc przez to zapobiec utwo-
rzeniu osobnej diecezji tarnowskiej z zawiślańskiej części swojej diecezji położonej 
w Galicji. Prawa do rządów diecezji nie nabywał przez to biskup koadiutor żad-
nego, lecz – jako prezes Komisji Edukacyjnej – wdzierał się w prawa „koadiuta”, 
urodzonego kanclerza uniwersytetu krakowskiego. Przez cztery lata jednak (1777–
1781), pogrążony w melancholii, żył Sołtyk zamknięty, a jego audytor, archidiakon 
Olechowski, działał za jego plecami, tak że go Kołłątaj nazywał „Reformatorem 
Teologii”25 w uniwersytecie krakowskim. Uchodziło też Kołłątajowi, że nosił świec-
kie ubranie z kolorowymi pończochami i białe kapelusze ceratowe, jakie wówczas 
były modne we Francji, chociaż z konsystorza został o to upomniany26. Lecz teraz, 
skoro Sołtyk sam zaczął publicznie działać, były kości rzucone i książę biskup kra-
kowski musiał być usunięty z Krakowa, żeby nie przeszkadzał przeprowadzeniu 
reformy uniwersytetu.

Głośną swego czasu „awanturę krakowską”, jak zwano uwięzienie Sołtyka, opo-
wiemy obszernie na innym miejscu27, tutaj zestawimy tylko chronologiczne wy-
darzenia. Sołtyk otrząsnął się z apatii kilkuletniej, w którą pogrążony był przez 
melancholię pod koniec roku 1781. W styczniu 1782 był jeszcze uwielbiany przez 
kapitułę, bo dał (12 stycznia 1782) hojny dar 300 000 złp na restaurację katedry 
i obiecał (19-tego miesiąca) drugie tyle. Na początku następnego miesiąca (3 lutego) 
zmusił siedmiu kanoników do przybrania sobie koadiutorów – i to nie krewniaków, 
jak było krakowskim zwyczajem – lecz najznakomitszych wówczas kapłanów. 
Poczytano to za targnięcie się na złotą wolność kapituły i stąd utworzyła się „kli-
ka”, na której czele stanął Olechowski. W pięć dni później (8 lutego) prosił Sołtyk 
do siebie Olechowskiego, lecz tenże wymówił się słabością. Sołtyk pojechał więc sam 
do niego, lecz go nie zastał w domu. Powiedziano mu, że Olechowski jest w kapitu-
larzu. Czekał przeto, aż wróci. W tym czasie układał Olechowski na sesji kapituły 
ów haniebny list, później przez Sołtyka drukiem ogłoszony, który uznawał Sołtyka 
obłąkanym i zapowiadał, że kapituła rządy diecezji mu odbierze. Oczywiście, stało 
się to w porozumieniu z księciem koadiutorem, bo już następnego dnia (w sobotę 
9 lutego) wysłał Olechowski do księcia Michała Poniatowskiego pismo, w którym 

 25 Arch. SAK, Nr 245, fol. 98. Punkt 5 instrukcji z dnia 28 kwietnia 1780.

 26 Archiwum Konsystorza Krakowskiego (Arch. KK), Acta Episcopalia, vol. 101, fol. 278, die 27 octo- 
bris 1781.

 27 Praca niniejsza tworzy trzecią część historii Kościoła w Galicji za rządów Józefa II, którą autor ma 
gotową do druku, ale której, zaskoczony wojennymi stosunkami, nie mógł dotąd ogłosić. 
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kapituła powierza mu rządy diecezji krakowskiej. List ten szedł trzy dni do Warszawy 
i tyleż dni szła odpowiedź z powrotem, tak że już w poniedziałek (18 lutego) odczytał 
Olechowski kapitule pismo księcia Michała Poniatowskiego donoszące, że obejmuje 
rządy diecezji – z dniem 21 lutego 1782 roku.

Aresztowanie Sołtyka mogło jednak nastąpić dopiero w sobotę 23 lutego, bo 
Krzysz topory otoczone były liczną strażą, lecz tego dnia wyjeżdżał Sołtyk na wi-
zytację diecezji zawiślańskiej i zamierzał pierwej jeszcze wyświęcić w katedrze 
kleryków. Uproszono go jednak, żeby święceń dokonał w kaplicy seminarium zam-
kowego ze względu na panujące wówczas mrozy. Tutaj modlącego się i przygoto-
wującego do mszy świętej Sołtyka aresztował z rozkazu króla Stanisława Augusta 
komendant załogi krakowskiej, generał Wodzicki. Aresztowanego księcia biskupa 
krakowskiego umieszczono pod strażą w seminarium zamkowym, a tymczasem 
wykonywał bezprawnie rządy diecezji brat króla Stanisława Augusta przez trzy 
miesiące, bo dopiero 6 maja 1782 roku delegował mu rządy diecezji krakowskiej 
nuncjusz Archetti w Warszawie – i to na mocy upoważnienia Piusa VI. W tydzień 
po tym (15 maja) wywieziony został Sołtyk do Kielc i to pod osłoną dwóch chorą-
gwi, żeby go szlachta nie odbiła. Umarł na kamień w Kielcach, po sześciu latach 
(1788), uznany ostatecznie przez wszystkich za obłąkanego, chociaż najsławniejsi 
dwaj ówcześni lekarze, hofrat dr Hasselquist w Krakowie i dr Morelli w Warszawie, 
nie zauważyli u pacjenta żadnych innych objawów choroby prócz zwyczajnej u po-
wracających do zdrowia melancholików continua loquela.

Tak się przedstawia „awantura krakowska” w świetle aktów kapituły krakowskiej, 
przy dokładnym a nie pobieżnym ich zbadaniu i w zestawieniu ze sprawą zamierzonej 
przez Komisję Edukacyjną i księcia Michała Poniatowskiego reformy uniwersytetu 
krakowskiego. Całe przedsięwzięcie to było nie tylko przeciwne przepisom prawa 
kościelnego i było bezprawiem, lecz okazało się w dodatku niemądre, bo chwila 
upatrzona na degradację Sołtyka była jak najgorzej wybrana. Przychodziła bowiem 
w sam czas na rękę dworowi wiedeńskiemu. Dwór warszawski jednak nie rozważył 
następstw tej degradacji i politycznego uśmiercenia księcia biskupa krakowskiego.

Właśnie pod koniec poprzedniego roku (13 września 1781) umarł biskup cheł-
miński Aleksandrowicz, którego część diecezji była położona w Galicji. Gubernium 
lwowskie, nie czekając na to, aż nowy, mianowany przez króla Stanisława, biskup 
chełmski ks. Garmysz obejmie rządy diecezji, zasekwestrowało majątek biskupi 
Skierbieszów. Pod koniec grudnia tego roku (26 grudnia 1781) wysłał Kaunitz 
do pełnomocnego ministra w Warszawie barona Thuguta polecenie, żeby dwór 
warszawski uwiadomił, że separacja diecezji chełmskiej już została przeprowa-
dzona i że po śmierci Sołtyka niezwłocznie zostanie utworzone osobne biskupstwo 
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z części zawiślańskiej28. Skoro zaś Sołtyk ogłoszony został obłąkanym i osadzony 
w więzieniu, uznano go w Wiedniu za politycznie umarłego, co stawiano na równi 
z naturalną śmiercią, i niezwłocznie też położono sekwestr na wszystkie dobra bi-
skupie, kapitulne, kościelne i klasztorne w galicyjskiej części diecezji krakowskiej.

Założenie nowego biskupstwa w Galicji nie mogło jednak nastąpić bez pozwo-
lenia administratora, księcia Michała Poniatowskiego, bo to postawił za warunek 
Pius VI, a książę Michał tego pozwolenia dać się wzbraniał. Jednakże po dwóch 
latach, kiedy z biskupstwa płockiego przeniósł się na stolicę gnieźnieńską, chciał 
dwór wiedeński przeszkodzić dalszej jego administracji krakowskiej diecezji, lecz 
następnie zmienił te zamiary i za jego też poparciem dał Pius VI dyspensę księciu 
prymasowi na dalszą administrację krakowskiej diecezji cum plenitudine potestatis, 
aż do późniejszego swojego zarządzenia29. W związku z tym stanął też pomiędzy 
księciem prymasem a dworem wiedeńskim układ warszawsko-wiedeński (5 lip-
ca 1785), mocą którego odstąpione zostały Austrii wszystkie dobra duchowieństwa 
polskiego, położone w Galicji, w zamian za dobra duchowieństwa galicyjskiego, 
położone w Polsce, z dopłatą 100 000 fl. (400 000 złp). Wedle obliczenia Kancelarii 
Nadwornej wiedeńskiej zyskiwał skarb austriacki na tym układzie 1 445 481 fl. 
47,5 kr. (4 781 926 złp), albowiem dobra duchowne w Galicji ceniono na 2 235 333 fl. 
44 kr. (8 951 332 złp), podczas gdy dobra galicyjskiego duchowieństwa położone 
w Polsce szacowano tylko na 789 851 fl. 56,5 kr. (3 159 404 złp). Nawiasem mówiąc, 
ze sprzedaży tych dóbr, uchwalonej przez sejm w roku 1789, uzyskał skarb polski 
tylko 1 725 711 złp. Całą sumę 400 000 złp zyskaną przy tym układzie warszaw-
sko-wiedeńskim oddał książę prymas Szkole Głównej, umieściwszy ją na dobrach 
wojewody kijowskiego Prota Potockiego, Jampolu i Kaczkowcach. Prowizja wyno-
siła 20 000 złp i miała wynagrodzić straty poniesione przez uniwersytet w Galicji 
w dobrach, kapitałach i beneficjach, które ceniono na półtora miliona złp. Na tej 
sumie fundowany został chirurg do szpitala, o którym później będzie mowa, i inni, 
świeżo wprowadzeni profesorowie. Reszta przeznaczona była na fabryki za rezolucją 
Komisji Edukacyjnej. Sejm w 1791 roku „zadysputował” jednak tę sumę i zasuspen-
dował ją osobną konstytucją.

Tegoż samego roku (1785) inkorporowane zostało do Szkoły Głównej probostwo 
w Miechowie „na intratę Akademii”. Dochody tego probostwa przynosiły 33 000 złp 

 28 Arch. MWiO, Acta 133 D. S., Sign., ex Januar, 1782. Dekret a. d. Galiz. Guber., Wien, 29 Jänner 1782.

 29 Arch. KK, Acta Act. Poniatowski, vol. 114. Die Veneris 30 Martii 1785. Decret. P. Pii VI ex Act. Congreg. 
Consistor. sub 2 Novembris 1784. Bulla translationis de Eppatu Ploc. ad Metrop. eccl. Gnesn. d. XVI kal. 
Mart. 1785.
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rocznie, a cała ta intrata przeznaczona została przez Komisję Edukacyjną na fa-
bryki, nieuchronnie potrzebne, jako to dom na lekcje, gabinety Collegii Physici, 
obserwatorium astronomiczne, ogród botaniczny, na instrumenty tegoż kolegium. 
Rachunki tych fabryk wykazywały od 1787 do 1791 roku wydatku 190 874 złp 21 gr. 
Z tej także intraty płacono rocznie kardynałowi Antici, ministrowi króla Stanisława 
w Rzymie, 9000 złp, o czym jeszcze później będzie mowa.

Na dobra probostwa w Miechowie składały się: klucz szczepanowski (intra-
ta) 10 800 złp, Krzesławice i Michałowice (6800 złp), Gorzałowice i Stawiany 
(5250 złp), Skarszew i Sławno (5500 złp), Wrocieryż i Jelcza (4650 złp). Jednakże 
klucz szczepanowski był w arendzie i różne pretensje podawał, a rozmiary geome-
tryczne i mapy per medium płaciła Akademia z innych dóbr emphiteutom30, którzy 
je mieli w wieczystej dzierżawie. Nadmienić tu trzeba, że pierwej wydzierżawiono 
dobra uniwersyteckie na trzy lata. Kołłątaj proponował w raporcie (1784) (co do 4 
punktu instrukcji z 13 kwietnia 1780 roku), żeby dobra wydzierżawiać na kilkana-
ście lub kilkadziesiąt lat, lecz komisja tego projektu nie przyjęła i poleciła, żeby 
dobra były rozdane przez licytację w dożywotnią dzierżawę31. Nie dziw, że przy 
tej licytacji krewni Kołłątaja brali też udział i wzięli dobra uniwersyteckie w do-
żywotnią dzierżawę.

Trzecia wreszcie dotacja przybyła uniwersytetowi w tym czasie, wynosząca 
36 000 złp. Na sumie tej fundowane były alumnaty w Rzymie, a lokowana była 
w bankach rzymskich (montes pietatis) i stąd zwana loci montim. W wycofaniu tej 
sumy pośredniczył ajent króla Stanisława Augusta, prałat Antici. Kołłątaj jako rektor 
uniwersytetu dał (24 czerwca 1783) te 36 000 złp ex loco montium JW Potockiemu, 
staroście guzowskiemu, a uczyniwszy rachunek przed Szkołą Główną, złożył resztę 
841 złp32. Potocki płacił czynszu od tej sumy 2160 złp, natomiast kasa uniwersytetu 
płaciła prałatowi, a późniejszemu kardynałowi Antici 9000 złp rocznie – i to przez 
dziewięć lat (1783–1792). O tę kolosalną stratę uniwersytetu podniosła się wrza-
wa w kraju, o czym Śniadecki wspomina w liście pisanym z Grodna (27 stycz-
nia 1794)33. Z tej przyczyny posłano w listopadzie 1792 kardynałowi Antici tylko 
połowę (4500 złp), a następnie opłaty zaniechano zupełnie.

 30 Arch. SAK, vol. 42,5, Tit. Dochody Szkoły Głównej Koronnej Akad. Krak. P. Komisyi Edukacyi 
Narodowej, dla Raportu Straży Rządowej, rok 1799 podany. 

 31 Arch. SAK, vol. 245, fol. 96–97. Wizyta, t. 3, nr 9.

 32 Arch. SAK, vol. 42½, fol. 7, aa. 1785–1783, fol. 29 aa. Meciszewski, Posag Uniwersytetu, s. 161–165, 
podaje tu sumę mniejszą, to jest 35 000 złp.

 33 J. Śniadecki, Listy, Poznań 1878, s. 158.
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Układ warszawsko-wiedeński ułatwił też założenie biskupstwa w Tarnowie 
jeszcze tego samego roku (1785), czemu Sołtyk całe życie się opierał. Kapituła 
wyszła na tym układzie najgorzej, bo straciła 22 wsie i 10 folwarków położonych 
w Galicji. Dochód ich obliczała administracja dóbr państwowych (Domainen 
Administration) na 10 645 fl. (42 580 złp), lecz obliczała go tak nisko, że np. fol-
wark Strzałkowice przynosił 16 fl. 30 kr. rocznie34. Zemścił się więc srodze na ka-
pitule zamach popełniony na własnym biskupie i nic dziwnego, że kiedy książę 
prymas raz jedyny pokazał się w Krakowie w roku 1787, towarzysząc królowi 
Stanisławowi, znalazł przyjęcie ze strony kanoników chłodne. Nie zostało też po nim 
żadnej w katedrze krakowskiej pamiątki, nawet ani jedna msza święta za jego  
duszę się nie odprawia.

Jeden tylko wyszedł dobrze na Sołtykowej krzywdzie, to jest Olechowski, bo na 
niego zdał prymas całe rządy. Mianował go sufraganem (1786), a wyjeżdżając z kra-
ju (1789), uczynił go swoim zastępcą (locum tenens) i wyrobił mu order Białego 
Orła. Olechowski też nie tylko spełniał gorliwie wszelkie polecenia, które książę 
administrator nadsyłał z Warszawy, lecz nawet odgadywał jego intencje i wydawał 
dekrety w jego imieniu.

Do charakterystyki tych rządów księcia prymasa administratora, o którym pi-
sano, że się diecezją gorliwie zajął35, trzeba dodać, że w czterech grubych tomach 
aktów biskupich z tego czasu (1782–1789) nie masz ani jednego procesu w sprawach 
życia i obyczajów duchowieństwa, a dwa tylko wytoczono zakonnikom – i to ka-
nonikom regularnym szpitalnym. Natomiast w aktach konsystorza w Zakrzówku, 
który założył Sołtyk, znajdujemy 23 procesy wytoczone duchownym o złe obycza-
je – i to w przeciągu trzech lat (1778–1781)36. Wtedy był wikariuszem generalnym 
archidiakon i sufragan Potkański, który następnie, po uwięzieniu Sołtyka, od rządów 
się usunął, ustępując miejsca ks. Olechowskiemu.

 34 Arch. MWiO, Acta 102, Sign. 191, ex Augusto 1787 G. S. Dobra kapituły krakowskiej w Galicji 
były następujące: klucz Wielkie Drogi (dwie wsie), wsie: Borek, Piechowice, Bodzow; klucz Byzice 
(cztery wsie, jeden folwark); klucz Wroszowice (wieś i folwark); klucz Biskupice (trzy wsie, dwa fol-
warki); klucz Bieżanów (dwie wsie, dwa folwarki); wsie: Bogumiłowice, Rajsko, Lisia Góra, Faworsko; 
klucz Kapelanka (wieś i folwark); wieś Zakrzówek, folwark Strzałkowice, klucz Łubienko (wieś  
i folwark).

 35 W. Kalinka, Sejm czteroletni, t. 1, Kraków 1895, s. 453; J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy, 
t. 5, Poznań 1892, s. 169.

 36 Arch. KK, Prothocolium Cisvistulanum, a. 1778. Consistor. Generale Dioecesis Cracov. in Galicia et 
Lodomeria in Zakrzowek ad Ludwinow.
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3. Rektorskie rządy Kołłątaja

Powiedziano o Kołłątaju, że po wywiezieniu Sołtyka wybrała go Akademia rektorem 
(1783), żeby krzywdę wyrządzoną naprawić i zasługi uczcić37. Należy to jednak spro-
stować, bo najpierw nie stała mu się żadna krzywda, chociaż przez apelację od sądu 
duchownego do sądu świeckiego popadł w cenzury kościelne, a wyrok Sołtyka, który 
go skazywał na pokutę w seminarium, nie został wykonany. Rekolekcji Kołłątaj nie 
odprawił, a kanonię utraconą odzyskał. Wyrobił ją sobie w Rzymie ks. Benedykt 
Trzebiński jeszcze przed wywiezieniem Sołtyka, a nawet został na nią instalowany 
(19 września 1782), lecz już następnego miesiąca zwrócono ją Kołłątajowi uchwa-
łą kapituły (8 października 1782)38. Łatwo zrozumieć, że na tę uchwałę kapituły 
wpłynęła wola księcia administratora i że jego też wpływom zawdzięczał Kołłątaj 
wybór na rektora Akademii, chociaż nie był wcale profesorem, a liczył dopiero 
trzydziesty trzeci rok życia. Rektora wybierano na trzy lata, lecz rektorskie rządy 
Kołłątaja skończyły się już po dwóch latach (1785), bo Komisja Edukacyjna sama 
uznała potrzebę jego odwołania.

Jako rektor i wizytator położył zasługi przez windykowanie dochodów i majątków, 
lecz to nieprawda, że „ich administracja była do tego stopnia zaniedbana, iż nawet 
tytuły własności stały się niepewne”, albowiem rachunki prokuratorii uniwersytec-
kiej były prowadzone bardzo sumiennie. Prokuratorzy wytaczali – bardzo kosztow-
ne – procesy o zaległe czynsze, lecz nie było to winą uniwersytetu, że sądownictwo 
ówczesne było bezsilne wobec wierzycieli niesumiennych, a mających wpływy. 
Widzieliśmy też, że nawet Kołłątaj nie potrafił wywindykować kapitału 33 333 złp 
umieszczonego na dobrach Izbica Kujawska (od 1621 roku), mimo poparcia Komisji 
Edukacyjnej, która miała sądownictwo w sprawach majątkowych uniwersytetu. 
Od jej wyroków zanoszono jednak apelacje. I tak dzierżawca wsi Książniczki magni-
ficus Tomasz Odrowąż Pieniążek, podkomorzy królewski, wniósł apelację do sądu 
grodzkiego kasztelana krakowskiego, lecz mimo to musiał zapłacić 1341 złp proku-
ratorii uniwersytetu (1786)39. Profesorowie duchowni apelowali do sądu biskupiego, 
mimo że administrator diecezji był prezesem Komisji Edukacyjnej.

Najważniejszym zadaniem Kołłątaja jako rektora „generalnego” była nowa or-
ganizacja uniwersytetu. Opisał ją w raporcie przesłanym Komisji Edukacyjnej 

 37 W. Kalinka, Sejm czteroletni, t. 1, dz. cyt., s. 477.

 38 Archivium Capituli Cathedralis Cracoviensis (Arch. CCC), Acta Actorum, vol. 25, fol. 410–411, die 21 
Septembris 1782, fol. 418. Mercurii, die 8 Octobris 1782.

 39 Arch. KK, Acta Ep., vol. 116, fol. 218–224, die 7 Julii 1786. 
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w roku 178440. Wiemy już, że jako wizytator zrobił układ z profesorami zasłużo-
nymi, którzy otrzymali patent od Komisji Edukacyjnej i uznani zostali za inkor-
porowanych. Takich było siedemnastu. Wymieniliśmy ich razem z beneficjami, 
które posiadali. Do tych zasłużonych zaliczony został Kołłątaj rezolucją Komisji 
Edukacyjnej z 1799 roku i objął probostwo w Koniuszy, które przynosiło 6000 złp. 
Był to wyjątkowy wzgląd, bo Komisja naznaczyła szesnaście lat jako czas potrzebny 
do uzyskania emerytury. Wiemy też, że śmierć usunęła dziesięciu starych profesorów 
w przeciągu siedmiu lat (1777–1784), a trzech wyniosło się na probostwa uzyskane 
od prywatnych osób.

Wszelako organizacja Szkoły Głównej Koronnej ulegała rozmaitym modyfika-
cjom, dlatego że Komisja Edukacyjna kilkakrotnie plan zmieniała, a tymczasem przez 
dwa lata (1778–1780) ustały nauki. Pierwotnie, wedle projektu ks. Popławskiego, 
miały być cztery wydziały, czyli tzw. kolegia, to jest: teologiczne, prawne, fizycz-
ne i lekarskie, lecz w roku 1783 uchwaliła Komisja utworzyć dwa kolegia, to jest 
fizyczne i moralne. Pierwsze, to jest fizyczne, dzieliło się na trzy szkoły pryncy-
pialne: matematyczną z dwoma profesorami, fizyczną z dwoma i lekarską z trzema 
profesorami. Było więc siedmiu profesorów, a studentów 255. Kolegium moralne 
dzieliło się również na trzy szkoły, to jest: teologiczną z czterema profesorami, 
prawną z czterema i literatury z dwoma profesorami. Było więc razem osiemna-
stu profesorów. Pomiędzy tymi było dwunastu duchownych, a sześciu świeckich. 
Świeccy profesorowie byli: Radwański (matematyka elementarna) i Jan Śniadecki 
(matematyka wyższa); dwaj bracia Szasterowie, Wincenty i Jan, oraz Czerniechowski 
uczyli w szkole lekarskiej. Do nich przybył jeszcze (1784) czwarty świecki wicepro-
fesor Scheidt. Duchowni profesorowie wykładali w szkole teologicznej: Smaczniński 
(Pismo Święte), Bogucicki (historię kościelną), Szabel (dogmatykę), Kolendowicz 
(moralną). Nadto wykładał ks. Trzciński fizykę eksperymentalną, a w szkole prawnej 
uczyli księża: Popławski, Garycki, Minocki i Bogdanowicz. Również w szkole litera-
tury uczyli księża: Muszyński, po nim Bogucicki, Idatte (język grecki) i Putanowicz, 
na którego miejsce naznaczyła później Komisja świeckiego profesora, Przybylskiego.

Ta liczba profesorów (19) pozostała do 1801 roku, jak to wynika z rachunków 
prokuratorii, tylko liczba duchownych zeszła do pięciu41. Pomiędzy profesorami 
w 1801 roku znajdował się Jan Śniadecki, naoczny świadek reorganizacji uniwersy-

 40 Arch. SAK, vol. 245, fol. 1–57. Część II. Raport o Szkole Głównej Koronnej Akademii Krakowskiej 
do Prześwietnej Komisyi nad edukacyą przełożonej, od dnia ostatniego miesiąca lipca 1780 do dnia ostat-
niego lipca 1784. 

 41 Arch. SAK, vol. 42½, fol. 178–179. Nazwiska i pensje profesorów są tam wymienione. Ekspens cało-
roczna wynosiła 145 247 złp 12 gr, remanent 39 993 złp 18 gr.
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tetu dokonanej przez Kołłątaja. Świadek ten, z pewnością wiarogodny, wyraża się 
o usunięciu od uniwersytetu dawnych profesorów z ubolewaniem. „Osoby najwię-
cej radą i pracą przysługujące się niegdyś Zgromadzeniu, dziś dla nieszczęśliwych 
i hańbiących cały stan okoliczności przymuszone były oddalić się od obrad Szkoły 
Głównej”. „Gruba nieuwaga i gwałtowność jednego człowieka, upojonego kredy-
tem i protekcją warszawską, na takie monstrum przerobiła dziś całe Zgromadzenie, 
że byś go nie poznał”. Powszechne jest przekonanie, że usunięcie duchownych 
nauczycieli od katedr uniwersyteckich utorowało drogę świeckim talentom i że na 
tym polega główna wartość laicyzacji uniwersytetu, lecz Śniadecki wyraża się 
o tym całkiem inaczej. „Nie robiono skrupułów i owszem, nadto byli skorzy we 
wprowadzeniu do Akademii tylu niedołężnych subiektów, hańbę i zawód całemu 
stanowi czyniących”42.

Komisja Edukacyjna postanowiła w 1778 roku, żeby Akademia wybierała co 
trzy lata prokuratora, który by trzymał kasę generalną. Polecenie to spełnił Kołłątaj 
po naradzie z profesorami, ułożył ustawy dla prokuratorii i zdał o tym raport. 
Zarządzenia te aprobowała Komisja Edukacyjna 8 marca 1779 roku. Przez ustano-
wienie generalnego prokuratora i zlanie w jedną masę wszystkich dochodów usunięci 
zostali prokuratorzy pojedynczych fundacji, którzy pro cura et administratione brali 
osobne wynagrodzenia. Kołłątaj donosił też w swoim raporcie, że „skutek pokazał, 
że prawdziwą intratę zyskano i windykacja zaległych prowizji szczęśliwie załatwiona 
została”43. Jednakże to urządzenie prokuratorii okazało się następnie niewygodne 
dla Kołłątaja, który w raporcie swoim z 1784 roku użalał się, że zgromadzenia pro-
fesorów mieszają się do „materii ekonomicznych”, co daje powód „nieustannym 
poróżnieniom”44. Przyczyna tych „poróżnień” polegała jednak na tym, że Kołłątaj 
zbyt samowładnie dochodami rozporządzał.

Pierwszym generalnym prokuratorem (1779–1780) wybrany był prof. ks. Szymon 
Sobierajski, wiceprepozyt kolegiaty św. Floriana. Ponieważ Kołłątaj, przeprowa-
dzając tzw. koekwację dochodów, przeznaczył dla kolegiaty św. Floriana rocznie 
2264 złp, więc też tyle wypłacił prokurator. Ta suma okazała się jednak zbyt mała 
i następnie płacono kolegiacie 1312 złp45 – z polecenia Kołłątaja. Z tego powodu 

 42 J. Śniadecki, Listy, dz. cyt., List do Januszewicza z 11 maja, s. 5; 12 października 1788, s. 9.

 43 Arch. SAK, vol. 245. Instrukcja 15 marca 1778. Raport Kołłątaja do punktu IV, fol. 83–84. Wizyta, 
T. 2, nr 4, nr 25, nr 29.

 44 Arch. SAK, vol. 245, fol. 56–57.

 45 Arch. SAK, vol. 42½, fol. 19. Wikariuszom św. Floriana i na potrzeby kościoła do 1 październi-
ka 1785 roku wypłacono 1312 złp. Aprobował rachunki d. 2 Novembris 1785 X. H. Kołłątaj, Rektor Szkoły 
Generalnej, mpp.
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wynikł później proces, o którym będzie jeszcze mowa. Przez następne trzy lata 
(1780–1782) był prokuratorem profesor Marxen, proboszcz św. Mikołaja, a po skoń-
czeniu urzędowania złożył rachunki. Wyznaczona (1784) do zbadania tych rachun-
ków komisja wykryła w nich deficyt 39 133 złp 26 gr. W skład tej komisji wcho-
dzili czterej duchowni profesorowie: Jan Jaskiewicz – prezes kolegium fizycznego, 
Popławski – profesor prawa natury, Smaczniński – profesor Pisma Świętego, i dwaj 
świeccy profesorowie matematyki: Radwański i Śniadecki. Skazany na zapłacenie 
tego niedoboru ks. Marxen wniósł apelację do sądu biskupiego i dowodził, że nie jest 
winien i że nie mógł się szczegółowo wyrachować jedynie z tej przyczyny, iż byli 
nieobecni dwaj oficjaliści uniwersytetu, to jest pisarz sądów rektorskich Chabowski 
i regent kancelarii rektorskiej Mierosławski, a nie mógł się dopytać, przy kim by się 
akta rektorskie znajdowały46. Nadmienić trzeba, że Mierosławski był famulusem 
Kołłątaja i że on to urządził ów zajazd na Bieńczyce z polecenia swojego pana (2 lip-
ca 1781), przy czym niejaki Sadowski pokiereszował dzierżawcę Korytowskiego. 
Zreflektowawszy się, mówił Sadowski do poranionego: „Wybaczcie, Wielmożny 
Panie, co się stało, my temu niewinni, ale żeby diabli wzięli ks. Kołłątaja. Kazał 
nam tę robotę robić i posłał nas podstępnie. Przysięgam, że temu Mierosławskiemu 
w łeb wypalę, bo on mnie tu najbardziej namawiał”47. Tego więc Mierosławskiego 
zrobił Kołłątaj regentem swojej kancelarii rektorskiej, a zniknięcie aktów rektorskich 
właśnie wtedy, gdy chodziło księdzu prokuratorowi Marxenowi o wytłumaczenie 
deficytu tak znacznego, nasuwa niemiłe podejrzenia – tym bardziej że ks. Marxen 
został uwolniony od zarzucanej mu defraudacji.

Dodać tu jeszcze trzeba, że w roku 1783 wykazał prokurator ks. Smaczniński 
19 727 złp niedoboru48, a z tym rokiem rozpoczęły się nowe rachunki uniwer-
sytetu, wedle zarządzenia Kołłątaja. Musiała ta sprawa deficytu wywołać duże 
„poróżnienie”, skoro się nawet Komisja Edukacyjna w to wmieszała i skazała wy-
rokiem (24 lipca 1784) pierwszego generalnego prokuratora, wspomnianego już 
ks. Sobierajskiego, na zwrot 1896 złp 29 gr. Skazany apelował do sądu biskupiego 
i proces toczył się w czterech terminach, aż ostatecznie został ks. Sobierajski uwol-
niony, dlatego że przedłożył w oryginale rezolucję Kołłątaja z roku 1780, w której 

 46 Arch. KK, Acta Ep., vol. 114, fol. 12, Jovis 22 Januarii 1784.

 47 Arch. CCC, vol. 30. Przypadki z życia JOXIM Kajetana Sołtyka, fol. 29–33. Kopia manifestu ur. Ko-
rytowskiego naprzeciw IMCiX Kołłątajowi, kanonikowi krakowskiemu, w Aktach Grodzkich w Krakowie, 
2 VII 1781.

 48 Arch. SAC, vol. 42, fol. 139. Dochód wynosił 148 362 złp 16 gr 9 denarów, rozchód 168 089 złp 17 gr 
15 denarów – deficyt 19 727 złp 1 gr 6 denarów. 
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podwyższył sumę pierwotnie (1779) przeznaczoną dla kolegiaty św. Floriana49, 
o czym już była mowa. Z tego procesu wynika, że Kołłątaj wydawał na własną 
rękę rozporządzenia w „materiach ekonomicznych” i dawał przez to powód „nie-
ustannym poróżnieniom”. Nie chodziło więc tylko o probostwo w Koniuszy, które 
wziął sprzed nosa ks. Garyckiemu, i o samowolną sprzedaż Tęgoborza50, lecz cho-
dziło o coś więcej. Tyle jest rzeczą pewną, że umiał tak doskonale chodzić około 
swoich własnych interesów, że już w dwa lata po złożeniu rektoratu (1787) kupił 
pięć wiosek, które mu Targowica zabrała. Dochody miał też znaczne, bo oprócz 
probostwa w Koniuszy, które przynosiło 6000 złp, i prebendy, którą posiadał jako 
kanonik katedralny krakowski, już w 1778 roku wyrobił sobie prowizję na probo-
stwa w Oleśnicy, Potoku i Krzyżanowicach, przy czym norbertanie, do których 
to probostwo należało, skarżyli Kołłątaja o to, że przywłaszczył sobie nieprawnie 
dochody zeszłorocznego wakansu51. Mówiliśmy też o tym, że dzierżawił Bieńczyce, 
a następnie chciał je trzymać, nie płacąc dzierżawy. Rektorat Kołłątaja skończył się 
po dwóch latach. Ostatni raz podpisał rachunki prokuratorii 2 listopada 1785 roku. 
Deficyt był pokryty i zostawała nawet przewyżka52.

Przeniósłszy się do Warszawy, zatrzymał Kołłątaj beneficja, które posiadał do-
tychczas, razem z kanonią krakowską. Na sesji kapituły 14 lipca zapisano w aktach, 
że otrzymawszy Order Świętego Stanisława, zwrócił distinctorium kanonickie, lecz 
przez to nie zrezygnował z kanonii, bo wolno mu było zasiadać w stallach z tym-
że orderem, który zastępował odznakę kanonicką i był do niej zupełnie podobny. 
Od prezencji w chórze był zresztą uwolniony wskutek piśmiennego podania, odczy-
tanego na generalnej kapitule 4 lutego 1785 roku53, lecz zachował tzw. dystrybucje.

Z ustąpieniem Kołłątaja z Krakowa doznała przerwy zamierzona przez Komisję 
Edukacyjną „koekwacja” dochodów i pensji profesorów. Już 10 maja 1782 roku 
wymienił Ignacy Potocki beneficja akademickie, któreśmy poprzednio przytoczyli, 

 49 Arch. KK, Acta Ep., vol. 116, fol. 17, d. 17 Januarii 1786, fol. 134–137; d. 23 Januarii 1786, fol. 218–224; 
d. 7 Julii 1786, fol. 249–253, Mercurii 25 Octobris 1876.

 50 W. Kalinka, Sejm czteroletni, t. 1, dz. cyt., s. 477, 497. M. Janik, Hugo Kołłątaj, dz. cyt., s. 77–79.

 51 Arch. KK, Acta Ep., vol. 101, fol. 36, a. a. 1799; vol. 99, fol. 60–61; vol. 10, fol. 269, die 8 Octobris 1781.

 52 Arch. SAC, vol. 42,5, fol. 20. „Niniejsze rachunki po uczynionej relacji przez IM. Delegowanych roztrzą-
śnione i przyjęte przez Szkołę Główną aprobuję i podpisuję za zdaniem Szkoły Głównej Koronnej na Sesji 
dnia 2 Novembris 1785. Ks. H. Kołłątaj rektor Szkoły Głównej mpp”. Suma ogólna wydatku wynosiła tego 
roku 78 190 złp 28 gr, dochodu 82 461 złp 6 gr – przewyżka dochodu 4 270 złp. 

 53 Arch. CCC, Acta Actor., vol. 25, fol. 670, d. 8 Februarii 1786; vol. nr 30, Prothocollon, fol. 8, die 14 
Julii 1786: „ordine Equestri s. Stanislai insignitus, distinctorium canonicale restituit”, vol. 25, fol. 568, die 
Februarii 1785. „Lecta est epistola Rmi Canonici Kołłątaj – excusatio absentiae accepta est, salvis praesen-
tiae privilegiis”.
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a w końcu dodawał: „oprócz tego niektóre altarie i penitencjarie, których się tu, 
jako niewiele znaczące, nie wykazuje. O tych beneficjach stan z roku 1774 (podany 
przez Sołtyka) ani połowy nie wykazywał”54. Kołłątaj widocznie nie śpieszył się 
ze znoszeniem tych prebend, dlatego że zysk był mały, a powód do „poróżnienia” 
z profesorami bardzo wielki. Dochody, które te prebendy przynosiły, są nieznane, 
dlatego że odnośny rękopis w archiwum senatu akademickiego zaginął55. Znane są 
tylko dochody prebendy świętych Piotra i Pawła na Garbarach, o których później 
będzie mowa. Można by więc zastosować przysłowie francuskie „tant de bruit 
pour une omelette”, gdyby nie to, że z tym zniesieniem prebend uniwersyteckich 
książę prymas łączył zamiar zniesienia wszystkich prebend w diecezji krakowskiej, 
w czym naśladował Józefa II, a działał przeciwko prawu kościelnemu. Dalej idący 
był zamiar zupełnego zniesienia kolegiaty św. Floriana i prepozytury św. Mikołaja 
w Krakowie celem koekwacji dochodów.

4. Pierwszy termin w sprawie prebend uniwersyteckich

Dnia 29 grudnia 1786 roku przybili na drzwiach kościołów w Krakowie, na przed-
mieściach i w diecezji trzej kursorzy konsystorscy: Maciej Chorowicz, Szymon 
Stachurski i Szymon Sroczyński, edykt Komisji Edukacyjnej, czyli trybunału księcia 
Michała Poniatowskiego, zapowiadający zniesienie 39 prebend i 7 parafialnych be-
neficjów i naznaczający w tej sprawie termin przed sądem kurii książęcej na dzień 
30 kwietnia następnego roku (1787). W oznaczonym dniu zasiadał jako sędzia su-
rogat ks. Karol Lochman, Uniwersytetu Jagiellońskiego doktor, kanonik katedralny 
i koadiutor archiprezbitera Najświętszej Maryi Panny w Rynku. Jako powód wy-
stępował wspomniany poprzednio profesor Pisma Świętego ks. Smaczniński, który 
był prokuratorem uniwersytetu po ks. Marxenie. Nie występował jednak osobiście, 
tylko posłał jako zastępcę prawnego, adwokata i notariusza apostolskiego Kazimierza 
Łukańskiego, obojga praw doktora. Ten więc domagał się wykonania edyktu gru-
dniowego, to jest zniesienia wszystkich prebend, które były tam wymienione. Były 
to zaś następujące:

1) W katedrze krakowskiej cztery prebendy: św. Bartłomieja Apostoła, Ofiarowa-
nia Najświętszej Maryi Panny Szafrańców, św. Katarzyny i św. Floriana. Nie ogłaszał 

 54 Arch. SAK, vol. 245, Raport o Wizycie Xiędza Kołłataja od r. 1780–1784, fol. 102. W Warszawie, 
d. 10 maja 1782, Ignacy Potocki PWWX Lit.

 55 Arch. SAK, vol. 265 (nr 4032), s. 83–113. Altaria Collationis Collegii Maioris, fol. 61, p. 114. Altaria 
Collationis Almae Universitatis, fol. 68, s. 133. Altaria Collationis Dominorum juris consultorum, fol. 74, 
s. 141. Altaria Sendomirae.
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natomiast dekret zniesienia kanonikatów i prebend kaznodziejskich (praedicatura-
rum), o ile do nich miał uniwersytet prawo czynne i bierne patronatu.

2) W kolegiacie sandomierskiej trzy altarie: Młodzianków, Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny i Męki Pańskiej.

3) W kolegiacie wiślickiej: dziekania i inne prebendy, jeśli są patronatu Akademii.
4) W kolegiacie św. Michała na Zamku: dziekania i inne prebendy tegoż patronatu.
5) W kolegiacie św. Jerzego na zamku: kustodia i inne prebendy, jeśli są tegoż 

patronatu.
6) W kolegiacie Wszystkich Świętych: archidiakonat i dwa kanonikaty fundacji 

Świnarskiego i Mrozińskiego, a nadto inne prebendy, niekanonickie.
7) W kolegiacie św. Anny: nowe prałatury i kanonikaty, i cztery altarie: św. Anny, 

św. Kazimierza, Niepokalanej Najświętszej Maryi Panny, św. Donata i wszelkie inne 
prebendy, dla zreformowania i przywrócenia kolegiaty.

8) W archiprezbiterialnym kościele Najświętszej Maryi Panny: penitencjaria 
fundacji Radzimińskiego i osiem altarii: Męki Pańskiej, Przemienienia, św. Józefa, 
św. Walentego, św. Stanisława, św. Agnieszki, św. Łukasza i św. Elżbiety.

9) Prepozytura parafialna św. Mikołaja na Wesołej, z wszelkimi beneficjami ja-
kiejkolwiek nazwy.

10) Prebenda św. Marii Magdaleny z dwoma altariami: Wniebowzięcia i Łazarza.
11) Prebenda świętych Piotra i Pawła na Garbarach (Cerdonia),
12) Oblig, za który obowiązani są czytać jedną mszę świętą w kościele ojców 

karmelitów na Piasku profesorowie Collegii minoris. 
13) Altaria św. Leonarda w sali (stuba) Collegii majoris. 
14) Kapelania w oratorium Gimnazjum Nowodworskiego. 
15) Prebenda w Szydłowie. 
16) Prebenda św. Michała w Kromołowie. 
17) Prebenda dziekańska w parafialnym kościele w Olkuszu. 
18) Prebenda i scholasteria w parafialnym kościele w Nowym Korczynie, a nadto 

wszelkie beneficja simplicia w diecezji krakowskiej się znajdujące.
Dekret ten Komisji Edukacyjnej nie był starannie opracowany, bo skazywał 

na zniesienie prebendy, nie zbadawszy dokładnie ani ich liczby, ani dokumentów 
ich fundacji i prawa patronatu uniwersyteckiego, opierając się właściwie tylko 
na przypuszczeniu, lecz, co gorsza, zapowiadał rzecz niesłychaną, bo zniesienie 
(suppressio et extinctio) wszelkich prebend w całej diecezji oraz zabranie ich dota-
cji, to jest wsi, dziesięcin, czynszów, prowentów i dochodów. Dochody prepozytury 
św. Mikołaja na Wesołej miały być obrócone na udotowanie proboszcza św. Floriana 
i powiększenie dotacji jego wikarych. Natomiast domy, ogrody i grunty probostwa 
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św. Mikołaja miały odtąd należeć do kolegiaty św. Anny, dla której ułożona została 
nowa ordynacja.

Prepozyturę Wszystkich Świętych po zniesieniu kolegiaty przeznaczał dekret dla 
profesora wykładającego w uniwersytecie lub emeryta (pro actu legente vel emerito) 
zamiast pensji, a co by brakło (do sumy maksymalnej), miała kasa dopłacać. Tak samo 
przeznaczał dekret parafialne beneficja uniwersyteckie: Przemyków, Stary Korczyn, 
Gołcza, Luborzyca, Nakło i Proszowice, wyłącznie dla profesorów czynnych, to jest 
wykładających w uniwersytecie, lecz ustanawiał (jako maksimum) ich dochody 
roczne, licząc w to wydatki na potrzeby lokalne, to jest utrzymanie księdza, służby 
i budynków, na 2000 złp. Resztę mieli beneficjaci oddawać do kasy uniwersytetu.

Kolegiata św. Floriana miała być zniesiona o tyle, że miał w niej pozostać tylko 
proboszcz, dwaj prałaci i wikariusze – i to sami nowo mianowani. Stało to w związku 
z nową zupełnie organizacją kolegiaty św. Anny.

Fundacje i dochody proboszcza kolegiaty św. Floriana przenosił dekret do kolegia-
ty św. Anny, a w to miejsce przeznaczał na utrzymanie proboszcza, dwóch prałatów 
i wikarych u św. Floriana dotacje probostw św. Mikołaja na Wesołej (Vesoloviae), 
Nasiechowic, Igołomii, Olkusza i Zielonek, które miały być do tejże kolegiaty 
św. Floriana inkorporowane razem ze swoimi dochodami. Parafia św. Mikołaja mia-
ła być zniesiona i wcielona do kolegiaty św. Floriana razem z dotacją wikariuszy, 
czyli mansjonarzy u św. Mikołaja. Proboszczowi św. Floriana dawał dekret prawo 
instytuowania i destytuowania wikariuszów, o ile dotąd je posiadał.

Dekret przepisywał dalej nową erekcję kolegiaty św. Anny. Miały w niej być 
cztery prałatury, to jest: proboszcz, dziekan, archidiakon i scholastyk, oraz cztery 
kanonikaty, lecz fundowane na pensjach (beneficia manualia). Dawane być miały 
wyłącznie duchownym profesorom, którzy będą wykładać w uniwersytecie teolo-
gię, umiejętności prawnicze i inne umiejętności z katedry, albo też ich zastępcom 
(vel vice lecturis et docturis) oraz emerytom. Kasa uniwersytecka miała im wypła-
cać pensje takie same (ad aequaliatem pensionum) jak innym profesorom czynnym 
czy zastępcom i emerytom, które uniwersytet miał naznaczyć (per Universitatem 
determinandis), ale przy tym mieli jeszcze kanonicy profesorzy obowiązek odpra-
wiać w kolegiacie, tygodniami (septimanatim) przypadające, wszystkie msze święte 
konwentualne i nabożeństwa, wedle zwyczaju kolegiaty św. Anny.

Przy tym naznaczał dekret nowo zorganizowanej kolegiacie św. Anny drugie 
po kolegiacie sandomierskiej miejsce w porządku synodalnym diecezji krakowskiej 
i na zawsze pierwszeństwo przed kolegiatą św. Floriana. Dla podniesienia splendoru 
tejże kolegiaty nadano prałatom i kanonikom kolegiaty św. Anny przywilej używania 
mantoletu i rokiety, fioletowego koloru przy funkcjach kościelnych, a nadto mieli 
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być wolni od udziału w procesjach, wtedy gdy będą mieli wykłady w uniwersytecie. 
Proboszcz tejże kolegiaty miał mieć prawo instytuować i destytuować wikariuszów, 
którzy mieli wykonywać duszpasterstwo, a za to miała ich dotacja być powiększona.

Wreszcie orzekał dekret, że kościół parafialny w Koniuszy, o który był zatarg 
z Kołłątajem, rezerwowany był wyłącznie dla profesorów i emerytów uniwersytetu. 
Prawo patronatu wszystkich beneficjów uniwersyteckich zastrzegał Principi Scholae 
Regni, jej też wyłącznie miało przysługiwać prawo naznaczania obowiązków, redu-
kowania dawniejszych ciężarów, a nakładania nowych. W tej mierze miała jeszcze 
kancelaria (konsystorska) wydać w obszerniejszej formie potrzebne instrukcje od-
noszące się do służby Bożej i duszpasterstwa.

Pozwani nie stawili się na termin pierwszej instancji przeważnie sami, lecz dali 
umocowanie adwokatom konsystorskim. I tak, w imieniu kolegiaty wiślickiej pro-
testował przeciwko zniesieniu dziekanii adwokat Brodziński, dowodząc, że preben-
da ta, erygowana w roku 1690, nigdy nie była obsadzana przez uniwersytet, lecz 
przez proboszcza kolegiaty i margrabiów pińczowskich kolejno (turno observato). 
Obejmowali ją zwykle kanonicy kolegiaty wedle starszeństwa, a uniwersytet nie miał 
prawa do żadnej kanonii, opiera więc żądanie ich zniesienia jedynie na hipotezie.

Obszerny bardzo wywód zrobił zastępca prawny kolegiaty św. Anny, Wybra-
nowski, imieniem proboszcza ks. Jagielskiego. Wykazywał najpierw, że kolegiata 
liczy od 252 lat (to jest od 1535 roku) czternaście kanonii, to jest sześciu prałatów 
i ośmiu kanoników, oprócz kleru. Wszystkie te prebendy utrzymały się do tego 
czasu, chociaż dochody się zmniejszyły skutkiem klęsk ostatnich lat, przeto nie 
masz żadnej słusznej przyczyny do zniesienia połowy prebend. Natomiast powód 
(modernus actor) powinien być w pierwszym rzędzie pociągnięty do restytucji 
dochodów zatrzymanych od kilku lat, a należących się kolegiacie z dóbr uniwer-
syteckich. Z dalszych wywodów wynikało jednak, że wszystkie te kanonie miały 
bardzo szczupłe fundacje. Sam proboszcz kolegiaty miał obecnie tylko 660 złp 
z tego powodu, że stracił wieś Podstolice, położoną za kordonem, z której miał pier-
wej (przed 1782 roku) rocznie 1800 złp dochodu. Dano mu wprawdzie w komendę 
jako wynagrodzenie plebanię w Zielonkach, która wakowała po śmierci dziekana 
kolegiaty ks. Niegowieckiego (1784), lecz konsystorz nakazał mu osobnym dekre-
tem (10 grudnia 1784) odnowić zniszczone budynki w Zielonkach, i to z dochodów 
komendy. Reperacje te kosztowały w ciągu trzech lat 3021 złp, tak że z dochodów 
tegoż beneficjum nic mu nie zostało.

Prałatura dziekańska wakowała w tej chwili, po śmierci ks. Niegowieckiego. 
Utrzymanie miał dziekan z plebanii w Zielonkach, lecz dochody te przynosiły po od-
trąceniu wydatków zaledwie 500 złp rocznie, jak wykazano w wizycie generalnej 
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(1782), nakazanej jeszcze przez Sołtyka. Scholastyk pobierał procenty od dwóch 
kapitałów fundacyjnych, przynoszące 175 złp rocznie, lecz z tego potrącono jeszcze 
40 złp na anniwersarz i światło. Zostawało mu więc tylko 135 złp i za to musiał jesz-
cze odprawiać msze święte konwentualne, ile razy przypadła na niego septimana. 
Prałat kanclerz pobierał procentów 175 złp od dwóch kapitałów, lecz odliczano mu 
90 złp na światło i anniwersarz, tak że zostawało mu 85 złp rocznie – i za to musiał 
co miesiąc mszę świętą odprawiać. Nieco lepsza była fundacja prałata kustosza, 
bo pobierał procentów (od dwóch kapitałów) 210 złp, lecz po odtrąceniu 55 złp 
na anniwersarz i światło zostawało mu tylko 155 złp, za co musiał co miesiąc mszę 
świętą ofiarować. Jeszcze marniejsza była dotacja pięciu kanonii fundacji Petryczego 
(Petricianae), bo składała się z dwóch kapitałów, które przynosiły 385 złp rocznie, 
lecz od tego odciągano 185 złp dla historiografa, dla funduszu Borcarna i dla in-
nych – tak że dla pięciu kanoników zostawało 206 złp. Za to mieli obowiązek odpra-
wiania mszy świętej śpiewanej przed sesją kapituły (ante capitulum celebrandum) 
i uczestniczenia w procesjach.

Dwie kanonie, fundacji Zielopolskiego i Smolikowskiego, straciły dochody od ka-
pitałów ulokowanych na wsiach za kordonem cesarskim, przeto żądał zastępca 
prawny kolegiaty, żeby tych kanoników opatrzono dochodami z innych beneficjów 
zniesionych, ale żeby te dochody oddano do skarbca kolegiaty. Żądanie to było 
co najmniej naiwne wobec prądu, jaki wiał z góry, a również naiwne były dalsze 
żądania, żeby w kolegiacie nowo zorganizowanej powiększono dochody wikariu-
szów, aby mogli odprawiać ranne msze święte, tzw. matury, które zupełnie ustały 
z powodu straty fundacji, żeby zatrzymano wszystkich penitencjarzy i altarzystów 
oraz muzyków potrzebnych do dekoru kolegiaty. Żądanie to opierało się na tym, 
że te prebendy tak samo nie należały do patronatu uniwersyteckiego, jak i ósma 
kanonia, którą zajmował w kolegiacie ks. Jan Kanty Tarski.

Jedną z takich prebend była altaria św. Barbary, którą miał ks. Sebastian Czapu-
towicz doktor filozofii, zarazem kapelan świętych Szymona i Judy. Altaria ta była 
fundacji Bryknerów (1648) i tej rodzinie przysługiwało prawo patronatu, a po ich 
wymarciu magistratowi krakowskiemu, który też dał ostatni raz (16 czerwca 1769) 
prezentę na tę altarię ks. Czaputowiczowi. Z tej racji protestował wyżej wspomnia-
ny adwokat przeciwko zniesieniu tej altarii i przytoczył bardzo obszerny wywód 
prawny, oparty na różnych cytatach z prawa kościelnego.

Wspomniany poprzednio prałat kanclerz kolegiaty św. Anny miał wprawdzie 
bardzo licho dotowaną kanonię, bo widzieliśmy, że przynosiła mu zaledwie 85 złp 
rocznie, lecz był równocześnie proboszczem św. Szczepana w Krakowie i preben-
darzem kościoła świętych Piotra i Pawła na Garbarach (in Cerdonia). Tę prebendę 
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wskazywał jednak dekret księcia Michała Poniatowskiego na zniesienie. Nic dziw-
nego, że Illustris, Admodum Reverendus, Clarissimus Magister Piotr Rydulski, 
o którego tu chodziło, energicznie protestował przeciwko odebraniu mu tej prebendy. 
Przyznawał jednak, że prawo patronatu było rezerwowane doktorom i magistrom 
Colegii Majoris Artistarum, i dlatego godził się na supresję tytułu tejże prebendy, 
ale z przeniesieniem jej do kolegiaty św. Anny. Wszelako zastrzegał, że część dotacji 
tejże prebendy, nadana przez proboszcza Jana Westcha, musi pozostać własnością 
probostwa św. Szczepana.

Zniesieniu kościoła świętych Piotra i Pawła na Garbarach stały jednak na przeszko-
dzie inne jeszcze prawne zawikłania, a mianowicie to, że kościół ten stał na gruncie, 
który był własnością parafialnego kościoła św. Szczepana. Wystawił go wielkim 
kosztem ks. Jan Stachowski po zburzeniu kościoła parafialnego św. Szczepana przez 
Szwedów, o czym świadczyła tablica kamienna na jego grobie, kiedy umarł, mając 
53 lata (25 stycznia 1696). Po jego śmierci konsekrował kościół świętych Piotra 
i Pawła bp Michał Szembek, sufragan i oficjał generalny krakowski (1710). Natomiast 
zburzony przez Szwedów kościół św. Szczepana zbudowany był przez wspomniane-
go wyżej plebana tejże parafii ks. Jana Westcha, doktora medycyny (1497). Ogród 
zaś, który obrócono później na cmentarz parafii św. Szczepana, podarował nobilis 
obywatel krakowski Imbram Salamon, za co proboszcz zobowiązany jest na każde 
suche dni odprawiać mszę świętą za duszę fundatora, jak zapisano w aktach konsy-
storskich pod rokiem 1496. W tym ogrodzie była drewniana kaplica, która wprawdzie 
zgorzała (1497), lecz egzekutorzy testamentu ks. plebana Westcha i ks. Wojciecha 
Brudzewskiego, mansjonarza w kolegiacie św. Michała na Zamku, wystawili nową 
(1509). Wspomina o tym wizyta bpa Kazimierza Łubieńskiego z 1711 roku. Nawia-
sem tu dodać trzeba, że kaplica ta była pod wezwaniem św. Macieja.

W dalszym ciągu uzasadniał ks. profesor Rydulski protest przeciwko zamierzo-
nemu zniesieniu prebendy świętych Piotra i Pawła, powołując się na to, że Sobór 
Trydencki (Sess. 24, c. 15, De ref.) pozwala wprawdzie biskupowi znosić beneficia 
simplicia, lecz tylko tak dalece podupadłe, że nie są zdolne nadal istnieć. Pozwala 
też wprawdzie sobór biskupom powiększać szczupło dotowane prebendy w kolegiach 
przez supresję kilku beneficjów pojedynczych, lecz robi zastrzeżenie, żeby została 
dostateczna liczba duchownych do wykonywania służby Bożej w macierzystym 
kościele. W tym zaś przypadku jest prebenda, o którą chodzi, niezbędna dla pracy 
parafialnej, a to dlatego że konsystorz krakowski nakazał przed kilku laty grzebać 
umarłych parafii św. Szczepana nie na cmentarzu w mieście, lecz na cmentarzu 
w Garbarach, przy kościele świętych Piotra i Pawła, który ma własnego kapelana 
i kaplicę ozdobnie zbudowaną (decenter erectam). Na utrzymanie tegoż kapela-
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na zapisał ks. Jan Stachowski kapitał 3333 złp w aktach grodzkich krakowskich 
(1696), lokowany na dobrach Skołyszyn i Sławęcin, następnie przeniesiony na Sudoł 
(rok 1722). Zapis ten potwierdzony został w aktach konsystorskich (1 maja 1696), 
z obowiązkiem ofiarowania co tydzień mszy świętej pro anima Joannis sacerdotis 
i wykonywania duszpasterstwa w nocy, kiedy bramy miasta są zamknięte. Z tego 
powodu kapelan zobowiązany jest do mieszkania przy cmentarnej kaplicy i winien 
zastępcę zostawić na swoje miejsce w razie nieobecności, żeby w nocy do chorych 
na zawołanie mógł iść z sakramentami świętymi. Z tej przyczyny płacił też za-
wsze pleban św. Szczepana roczne subwencje zakonnikom, żeby w nocy chodzili 
do chorych na przedmieściu, do czego był zobowiązany przez dekret biskupa kra-
kowskiego (Szaniawskiego) w maju 1732. Jeśliby więc teraz miały być fundacje 
zapisane kościołowi św. Szczepana zabrane na rzecz Szkoły Królestwa albo kole-
giaty św. Anny, to szkoła powinna płacić czynsz, który zatrzymuje od kilku lat, 
wynoszący 1 grzywnę, a dawniej płacony zawsze przez Collegium Minus. Czynsz 
ten należy się kościołowi św. Szczepana na mocy zapisu obywatela krakowskiego 
Jana Teschnara, lokowanego na pewnym gruncie w Łobzowie, pomiędzy gruntem 
Jana Teschnara i sadzawką młyna „Olszowy” a pastwiskami Czarnej Wsi, ku gra-
nicom młyna „Olszowy” się ciągnącym. Fundację tę zatwierdził konsystorz kra-
kowski 15 maja 1454 roku. Wreszcie, uzasadniał ks. Rydulski w długim wywodzie 
prawniczym, że uniwersytet będzie zobowiązany po zabraniu prebendy świętych 
Piotra i Pawła zwrócić dziesięcinę snopową, którą dotąd pobierał ze wsi Bronowice, 
kościołowi św. Szczepana, dlatego że mieszkańcy tej wsi przyjmują tam sakramenty 
święte i mają kościelne pogrzeby.

Dwaj inni jeszcze kanonicy kolegiaty św. Anny stanęli przed sądem biskupim 
nie tyle z protestem, ile z prośbą, żeby im nie zabierano posiadanych dotąd be-
neficjów, mianowicie profesor Andrzej Cyrankiewicz, doktor filozofii, proboszcz 
w Proszowicach i rektor kolonii akademickiej w Pińczowie. Drugim był profesor 
Jan Nepomucen Trąbski, doktor filozofii, pleban w Nasiechowicach.

Proboszcz kolegiaty św. Floriana na Kleparzu ks. Antoni Krząnowski, znany 
z różnych przykrości, których doznawał od Kołłątaja, tytułowany Universitatis 
Cracoviensis Senior Pater, posłał na sąd adwokata Brodzińskiego i prosił, żeby ko-
legiatę św. Floriana pozostawiono w spokojnym posiadaniu przywilejów nadanych 
przez papieża i królów polskich oraz fundacji zupełnie wystarczających. Jeśliby 
jednak sąd biskupi miał orzec uszczuplenie kolegiaty, żeby w takim razie pozostali 
dwaj prałaci używali tych samych wsi, dziesięcin i dochodów, których używali ich 
poprzednicy. Nadto prosił, żeby kolegiata św. Floriana zachowała dotychczasową 
rangę, naznaczoną statutami synodalnymi, oraz żeby zatrzymała prawo patrona-
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tu do kościoła parafialnego Gołcza, wystawionego kosztem tejże kolegiaty, które 
to prawo przyznał jej dekret konsystorza generalnego krakowskiego. Sam dla sie-
bie osobiście prosił ks. Krząnowski, żeby mu zachowano to, co dotąd przez 25 lat 
posiadał, to jest pierwsze miejsce w kolegiacie, użytkowanie Bieńczyc i ogrodów 
przytykających do rezydencji prepozytalnej oraz dochody z anniwersarzy, a nadto 
prawo rozdawania borkanów, czyli jałmużn ubogim studentom, będącym w szkole 
św. Floriana. Dla kolegiaty zaś prosił, ponieważ wieś Skawce, z której było rocznego 
dochodu 8000 złp, od roku 1782 nic nie przynosi jako położona za kordonem cesar-
skim, żeby w to miejsce mogła kolegiata pobierać dziesięciny snopowe z dóbr Łęka 
i innych, położonych w parafii Stary Korczyn, które płacone były dotąd Wydziałowi 
Filozoficznemu (Facultati Philosophicae) w uniwersytecie krakowskim. Nadto pro-
sił usilnie sędziego surogata, żeby wikariuszom kolegiaty przyznany został czynsz 
z gruntu (praedium) Gramatyka, położonego na Łobzowie, który patrzy się Kolegium 
Mniejszemu jako rekompensata za czynsz 4000 złp, pobierany przy tychże wikarych 
z gruntu Zabłocie, położonego za kordonem.

Oprócz prepozyta kolegiaty św. Floriana stanęli na terminie dwaj kanonicy, to jest 
pierwszy prałat tejże kolegiaty (primicerius), także profesor uniwersytetu ks. Andrzej 
Szopiarski, proboszcz w Olkuszu, i zastrzegł sobie pierwszeństwo w chórze, we-
dle starszeństwa, pomiędzy wszystkimi kanoniami, które mają być utworzone. 
Drugi prałat kustosz, profesor doktor świętej teologii Michał Mrugaczewski, pleban 
w Gołczy, domagał się, żeby mu pozostawiono beneficja dotąd posiadane.

Dekret zapowiadał zniesienie dziekanii w kolegiacie św. Michała na zamku i dla-
tego interesowany dziekan, profesor ks. Jan Angelski, Uniwersytetu Jagiellońskiego 
doktor, protestował przeciwko zniesieniu na tej podstawie, że prebendę tę fundował 
profesor ks. Jan Strączkowski, kanonik tejże kolegiaty, proboszcz w Krzęcicach, 
a kapitał dotacyjny 4000 złp lokował na dobrach ziemskich. Prawa patronatu ustą-
pił tylko z łaski każdoczesnemu kanonikowi w Kolegium Wydziału Filozoficznego 
(21 maja 1696). Tego prawa nigdy też nie uzurpował sobie uniwersytet i dlatego 
nie ma żadnej podstawy prawnej do zniesienia tejże kanonii, tym bardziej że sam 
ks. Angielski dał na powiększenie jej dotacji 4000 złp z własnej kieszeni. Jeśliby 
więc mimo to dziekania miała być zniesiona, w takim razie przekaże ten kapitał 
4000 złp kościołowi w Krzęcicach, gdzie fundator jest pochowany, żeby tam od-
prawiały się nabożeństwa za jego duszę.

Również stanął osobiście na terminie kustosz kolegiaty św. Jerzego na Zamku, 
profesor ks. Andrzej Znaczekski, sacrae theologiae et decretorum doctor, pro-
testując przeciwko zniesieniu tej prebendy. Fundował ją opat tyniecki Kosmasz 
(1274), a fundację tę, lokowaną na Bronowicach, zatwierdził biskup krakowski 
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(Rzeszowski) w roku 1484. Kanonia ta przyznana została Kolegium Większemu 
uniwersytetu za zgodą Stolicy Apostolskiej (dat. Romae, 8 czerwca 1572), co za-
twierdził bp Krasiński (Bodzantini, 8 marca 1575), lecz zastrzegł, żeby kanonię 
tę dawano Kolegium Większemu, pełniącemu zwykłe obowiązki (College Majori 
labores solitos obeunti). Prawda, że dochód z tej dziekanii wynosił tylko 100 złp 
rocznie, lecz przy tym miał kanonik w Kolegium Większym nie tylko mieszkanie, 
stół wspólny (mansjonem et mensum communem), lecz także wspólne z drugimi ko-
legami wszelkie podziały (omnes dismembrationes et obventiones). Za to miał obo-
wiązek, nałożony przez bpa Szaniawskiego (30 czerwca 1731), odprawiać co tydzień 
mszę świętą w kolegiacie i płacić co rok kanon do rąk prokuratora tejże kolegiaty. 
W tejże ordynacji z 1731 roku powiedziano, że w pierwotnej fundacji tejże kolegiaty 
św. Jerzego nie było żadnego prałata, tylko czterech kanoników, lecz pierwszy z nich, 
zwany od dawna kustoszem, miał prawo zwoływania kapituły i prezydowania, cho-
ciaż do tego nie miał prawdziwego tytułu, przeto biskup ten tytuł mu zatwierdził. 
Ks. profesor Znaczekski miał jednak specjalne powody do zażaleń, dlatego że od 
czasu reformacji uniwersytetu (1781), a obecnie Szkoły Królestwa, to jest od sześciu 
lat zatrzymano mu dochody kanonii pobierane z Bronowic. Przez dwa lata pobierał 
pensję jako aktualny profesor matematyki, taką samą jak inni profesorowie, obec-
nie zaś miał naznaczoną pensję jako emeryt uniwersytetu, przeto powinny mu być 
zwrócone dochody kanonii dziekańskiej, od sześciu lat niewypłacone.

W gorszym położeniu znalazł się profesor ks. Karol Marxen, bo dekret nie tyl-
ko pozbawiał go prałatury archidiakonii w kolegiacie Wszystkich Świętych, lecz 
orzekał nawet zniesienie jego probostwa św. Mikołaja, którego dochody i wszelkie 
dotacje miały być oddane kolegiacie św. Floriana. Wygląda to tak, jakby ten dekret 
przeciwko ks. Karolowi Marxenowi wynikał z pewnej animozji, może spowodo-
wanej wspomnianą poprzednio niemiłą sprawą zaginienia akt rektorskich, kiedy 
mu było bardzo potrzebne do oczyszczenia się z zarzuconej mu defraudacji (1784). 
Probostwo św. Mikołaja trzymał ks. Marxen od dwudziestu lat, lecz przechodził 
ciężkie próby, albowiem zaraz drugiego roku (1768) rozpoczęły się niespokojne 
czasy, a żołnierze zagraniczni spalili probostwo i wszystkie budynki przy kościele 
św. Mikołaja, zburzyli całe gospodarstwo w Prądniku, rozkradli wszelkie rucho-
mości. Przez ten czas pełnił ks. Marxen trzyletni urząd rektora kolonii poznańskiej 
(Akademii Lubrańskich), a wróciwszy do Krakowa, zastał budynki w upadku, pa-
rafian w największej biedzie z powodu zarazy na bydło i różnych zakaźnych chorób, 
a co gorsza, kościół zgorzał od pioruna, budynki na Prądniku przypadkiem także 
zgorzały, powódź powiększyła biedę, a złodzieje rozkradli resztę. Wszystko więc 
musiał z gruntu budować i restaurować, tak że w ciągu dziesięciu lat wydał 42 318 złp 
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8 gr, na co mu dał poświadczenie konsystorz biskupi (31 czerwca 1778). Prosił prze-
to ks. Marxen, żeby mu sąd biskupi nie zabierał beneficjów, które dotąd posiadał.

Dekret księcia prymasa ogłaszał w kościele archiprezbiterialnym Najświętszej 
Maryi Panny supresję tylko jednej penitencjarii i ośmiu altarii, a więc razem dzie-
więć prebend. Tymczasem było tam jeszcze sześć prebend, do których mógł uniwer-
sytet rościć takie same prawa. Dowodzi to, że dekret nie był należycie obmyślany 
i opracowany. Archiprezbiter infułat tegoż kościoła, a zarazem kanonik katedralny, 
Perillustris Reverendissimus Leonard Kiełczewski stanął na terminie w zastępstwie 
penitencjarzy i altarzystów. Przytoczył długi wywód prawny przeciwko zniesieniu 
tych prebend na postawie prostego żądania powoda, a jako pierwszy argument przy-
toczył, że istnieją już od roku 1490, zatwierdzone przez biskupów krakowskich, a nie 
są fundowane przez uniwersytet, lecz tylko fundatorzy przyznali uniwersytetowi 
prawo prezentowania i obsadzania tych prebend profesorami, przez co jednak nie 
zostały wcielone do uniwersytetu.

Penitencjarię Radzimińskiego, z obligami przy ołtarzu Świętego Krzyża, fundo-
wał Collega Major ks. Radzimiński i rezerwował prawo patronatu Collegio Majori, 
które w razie zaniedbania przechodzi ( jure devolutivo) na archiprezbitera. Altarię 
św. Józefa fundował mieszczanin (nobilis) Grzegorz Zyznowski, a prawo patronatu 
rezerwował Collegio Juridico, lecz w razie zaniedbania przechodzi to prawo rów-
nież na archiprezbitera. Altarię Męki Pańskiej fundował Bartłomiej z Lipnicy i tak 
samo rezerwował prawo patronatu Kolegium Prawników. Temuż kolegium rezerwo-
wane zostało prawo patronatu do dwóch jeszcze altarii: Przemienienia Pańskiego, 
którą fundował Leonard rajca (consul) krakowski; altarii świętych Piotra i Pawła, 
którą fundował Excellens Stanisław Jarzyna, doktor filozofii. Wreszcie do altarii 
św. Stanisława, fundowanej przez ks. Stanisława Pudłowskiego, doktora obojga praw, 
rezerwowane zostało prawo patronatu seniorowi Kolegium Prawników. Fundator 
szóstej altarii św. Agnieszki jest nieznany, ale prawo patronatu przyznane jest dok-
torom Kolegium Większego.

Oprócz powyższych prebend było jeszcze sześć innych w związku z Akademią, 
a mianowicie penitencjarie cztery. Pierwsza fundacja, ks. Przeździeckiego, który 
był plebanem w Gdowie i altarystą u Najświętszej Maryi Panny, a prawo patronatu 
przyznał archidiakonowi katedry krakowskiej i rektorowi uniwersytetu. Drugą pe-
nitencjarię fundował ks. Adam Komianowski, altarzysta Najświętszej Maryi Panny, 
i prawo patronatu przyznał do spółki rektorowi uniwersytetu i seniorowi altarzy-
stów, a w razie gdyby się nie mogli zgodzić, zastrzegł je archiprezbiterowi. Wreszcie 
dwie penitencjarie fundował ks. Stanisław Grodzicki, penitencjarz Najświętszej 
Maryi Panny, a prawo patronatu zastrzegł seniorowi penitencjarzy oraz dziekanowi 
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Wydziału Teologicznego i regensom (regentibus). W razie gdyby się dziekan z re-
gensami nie mógł porozumieć, rezerwował to prawo samemu seniorowi penitencja-
rzy. Nadto miało Collegium Majus prawo patronatu na dwie altarie, to jest świętych 
Szymona i Judy, fundacji sławetnego Andrzeja Rudowskiego i drugą, św. Longina 
(tytułu św. Łukasza i ss. Perpetuae et Felicitatis), którą fundował Excellens Łukasz 
Noskowski, doktor medycyny, burmistrz krakowski.

To prawo prezenty, odstąpione uniwersytetowi, na trzynaście prebend w kościele 
archiprezbiterialnym Najświętszej Maryi Panny, nie dawało jednak prawa do ich 
zniesienia, tym bardziej że do tych prebend były przywiązane obowiązki odprawiania 
przepisanej liczby mszy świętych, słuchania spowiedzi co dzień i prawienia pew-
nej liczby kazań. Altarzysta św. Józefa np. miał obowiązek powiedzieć co kwartał 
kazanie, odprawiać anniwersarze i msze za fundatorów.

Zamiejscowi prebendarze, interesowani grudniowym dekretem, nie wszyscy sta-
wili się na termin. Przybył jednak magister ks. Ignacy Depuciński, doktor filozofii, 
dyrektor kolonii uniwersyteckiej, scholastyk i bakalarz szkoły w Nowym Korczynie, 
którego prebenda (scholasteria tamże) miała być zniesiona. Protestował więc ener-
gicznie przeciw temu i wywodził, że scholasterię tę fundował kanonik wiślicki 
ks. Zygmunt Amanuszewski, a kapitał 20 000 złp, przynoszący 1400 złp rocznego 
procentu, lokował na dobrach Budziszowice, własności kahału Żydów wojewódz-
twa sandomierskiego (1688), którą to fundację konsystorz krakowski zatwierdził 
(10 stycznia 1691). Prawo patronatu tej prebendy przyznano Akademii Krakowskiej, 
względnie rektorowi. Sam ks. Depuciński otrzymał prezentę od rektora Akademii 
i kanonika katedralnego ks. Antoniego Żołędziowskiego jako patrona tejże preben-
dy i to na rekomendację prokonsula i adwokata w Nowym Korczynie, a to w myśl 
fundacji. W konsystorzu został przed sześciu laty instytuowany (24 sierpnia 1781). 
Prebenda ta przynosiła – jak stwierdził dziekan opatowski ks. Antoni Dunin Kozicki 
w czasie generalnej wizyty w roku 1782 – rocznie 1053 złp. Dochody te jednak o po-
łowę prawie się zmniejszyły, odkąd z powodu konstytucji sejmowej z roku 1767 musi 
połowę czynszu płaconego przez kahał ze wsi Budziszowice, to jest 700 złp oddawać 
do skarbu Królestwa. Z tej też racji należałaby mu się redukcja anniwersarzy i mszy 
funduszowych, do których jest zobowiązany na mocy pierwotnej fundacji. W końcu 
zwracał ks. Depuciński uwagę sądu biskupiego na to, że prebenda jego nie mogłaby 
ulec supresji bez zezwolenia magistratu w Nowym Korczynie.

Przeciwko zniesieniu prebendy dziekańskiej kolegiaty parafialnej w Olkuszu 
protestował osobiście magister ks. Wojciech Sokołowski, doktor filozofii, dziekan 
olkuski i pleban w Chruszczobrodzie. Kanonia ta dziekańska, razem z przywiąza-
ną do niej penitencjarią, założona została w roku 1684 i otrzymała zatwierdzenie 
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biskupa krakowskiego (17 czerwca 1689). Sam ks. Sokołowski instytuowany został 
na tę dziekanię przed sześciu laty (26 września 1781), a prezentę otrzymał nie od uni-
wersytetu, lecz od burmistrza i od proboszcza w Olkuszu, bo tylko te dwie osoby 
mają prawo patronatu, na dowód czego przedłożył dokument erekcyjny. Wreszcie 
dodał długi wywód prawny, że prawa patronatu nikt odbierać nie może.

Wspomnieliśmy wyżej, że zamiejscowi prebendarze uniwersyteccy nie wszyscy 
się stawili na termin. Nie było np. nikogo z Szydłowca i Kromołowa, a z sześciu 
parafialnych kościołów stawił się tylko Magnificus Kajetan Bystrzonowski, dzie-
dzic dóbr Nakło i patron tamtejszego kościoła parafialnego. Ten protestował prze-
ciwko dekretowi, dlatego że jego prawo patronatu nie było ograniczone wyłącznie 
do profesorów uniwersytetu, lecz wolno mu było dawać prezentę każdemu kapła-
nowi świeckiemu, byle godnemu i zdolnemu. Obecny też rządca kościoła w Nakle 
ks. Marcin Chadziewicz był prezentowany przez dziedzica dóbr Nakło, przeto pro-
testował Bystrzonowski przeciwko wszelkim zmianom.

Prokurator uniwersytetu ks. Smaczniński żądał, żeby sąd skazał zaocznie tych 
wszystkich, którzy się na termin nie stawili i żeby naznaczył za miesiąc nowy ter-
min do zbadania dokumentów, które pozwani w obronie swoich praw przedłożyli, 
lecz sędzia surogat ks. Karol Lochman zgodził się tylko na drugie żądanie i nic nie 
decydując, naznaczył nowy termin.

5. Drugi termin w sprawie prebend uniwersyteckich

Badanie dokumentów fundacyjnych zajęło prokuratorowi uniwersytetu więcej czasu, 
niż pierwotnie przypuszczał, prosząc o miesiąc czasu, bo powtórny termin w spra-
wie supresji prebend uniwersyteckich odbył się dopiero po pół roku, to jest 14 grud-
nia 1787 roku56. Jako sędzia zasiadał ponownie surogat ks. Karol Lochman, a pro-
kuratora uniwersytetu ks. Smacznińskiego zastępował ten sam adwokat, generosus 
Łukański, obojga praw doktor, notariusz apostolski. Mimochodem zauważyć tu 
trzeba, że Smaczniński, który był profesorem Pisma Świętego, tytułowany jest te-
raz jeszcze „pleban w Bobinie”, przeto i ten parafialny kościół należał do prebend 
uniwersyteckich.

Przeciwko zniesieniu parafialnych beneficjów założył już w przeszłym terminie 
protest fiskał konsystorski ks. Zychliński i dlatego prokurator uniwersytetu oświad-
czył teraz, że Schola Regni postanowiła po należytym namyśle odstąpić wprawdzie 

 56 Arch. KK, Acta Ep., vol. 116, fol. 556–586, d. 14 Decembris 1787. Extinctio Beneficiorum simplicium 
juris patronatus Academiae Cracov. Reformatio Collegiatarum s. Floriani et s. Annae.
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od ich zniesienia, lecz uważać je za wcielone do uniwersytetu, żeby zachować swoje 
prawa do tychże beneficjów, mianowicie w Luborzycy, Proszowicach, Przemykowie 
i Starym Korczynie. Odstępuje też od zamiaru zniesienia prebendy dziekanii w ko-
legiacie wiślickiej, dlatego że uniwersytet nie ma do niej prawa patronatu. Przeciwko 
protestowi założonemu przez profesora ks. Adama Jagielskiego, prepozyta kolegiaty 
św. Anny, oświadczył ksiądz prokurator, że edykt obecny wcale tejże kolegiaty nie 
znosi, bo Komisja Edukacyjna zmierza do utworzenia collegium morale, które ma 
się składać z osób w ten sposób uświęconych (ita sacratis personis), żeby tym lepiej 
mogły służyć Bogu przy ołtarzu i czuwać nad młodzieżą gromadzącą się z całego 
Królestwa Polskiego na mocy swojego urzędu („vigilias impendere valeant pro re 
muneris”). Przy czym oświadcza prokurator, w imieniu Principis Scholae Regni, 
że do śmierci obecnych beneficjantów nie zostanie zniesiona żadna prałatura ani 
kanonia, bo rzeczywista reformacja kolegiaty nastąpi dopiero po ich wymarciu. Jeśli 
zaś który z profesorów czuje się pokrzywdzony, to przecie w Szkole są uszy otwarte 
(aures apertae). Lecz Szkoła Królestwa nie może funduszy utraconych poza granica-
mi kraju przywrócić, przeto jeśli kto może, niech sam o swoje straty się dopomina. 
W sprawie utrzymania wikariuszów, muzykantów itp. potrzeb kolegiaty św. Anny 
nastąpi osobne pisemne uregulowanie. Żądał przeto prokurator uniwersytetu, aby 
sędzia zaraz dzisiaj wydał dekret znoszący dawne fundacje kolegiaty, z zastrzeże-
niem dożywotniego posiadania obecnych beneficjantów. Przy tym nadmienił jeszcze, 
że kanonia ks. Jana Kantego Tarskiego u św. Anny, chociaż właściwie także jest 
patronatu uniwersyteckiego, pozostanie nienaruszona jako przywiązana do senioratu 
penitencjarzy. Również godził się ksiądz prokurator na to, żeby altarię św. Barbary 
ks. Sebastianowi Czaputowiczowi zostawić, dlatego że do altarii tej rzeczywiście 
nie posiada uniwersytet prawa patronatu.

Natomiast domagał się zniesienia dwóch prebend kanonickich w kolegiatach 
na Zamku, to jest dziekanii w kolegiacie św. Michała, dlatego że uniwersytet ma 
do niej prawo bierne patronatu, bo tylko członkom Wydziału Prawniczego mogą być 
dawane. Dotacji tej prebendy, która przepadła w Galicji, może sobie ks. Angelski 
sam dochodzić. Również żądał prokurator uniwersytetu zadekretowania supresji 
kustodii w kolegiacie św. Jerzego, a jeżeli ks. Znaczekski czuje się pokrzywdzony, 
to powinien się z tym udać do właściwego sądu („ad quem de jure recurrere de-
bet”). Był to wygodny wybieg, bo zobaczymy niebawem, że tam, gdzie chodziło 
o należytość uniwersytetu, uznawał ksiądz prokurator sąd biskupi jako kompetentny 
do wyrokowania.

Na protest ks. Krząnowskiego, prepozyta kolegiaty św. Floriana, oświadczył 
ksiądz prokurator, że przeniesienie całej dotacji do kolegiaty św. Anny zostało 
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z góry uchwalone („desuper esse laudatum”), dlatego że fundusze tejże kolegiaty 
jako collegium morale służyć będą dla kształcenia młodzieży w naukach teologicz-
nych, a na ten właśnie cel fundatorzy je dawali. Jednakże zostanie uwzględniona 
prośba ks. Krząnowskiego i senior pater zatrzyma do śmierci godność swoją oraz 
dochody prepozytury. Wszelako jego pretensje do utraconych dochodów ze wsi 
Skawce i dziesięcin snopowych z dóbr Łęka nie należą do sądu biskupiego. Natomiast 
miał tenże sąd zadekretować, żeby ks. Krząnowski zapłacił w kasie uniwersytetu 
sumę zaległą. Albowiem był zobowiązany płacić rocznie uniwersytetowi ze swo-
ich dochodów z górą 200 czerwonych złotych węgierskich, a do tego czasu nic nie 
zapłacił. Przypomnieć tu trzeba, że o tę należytość pozywany był już poprzednio 
ks. Sobierajski i że się autentycznym pismem ks. Kołłątaja wytłumaczył. Wikarzy ko-
legiaty św. Floriana mieli tymczasem pozostać przy swoich pensjach aż do przyszłej 
regulacji. Kanonicy zaś tejże kolegiaty: Michał Mrugaczewski, Andrzej Szopiański, 
Nepomucen Trąbski i Andrzej Cyrankiewicz, mają do śmierci zatrzymać swoje 
prebendy. Tak zawyrokowała Akademia i ksiądz prokurator żądał takiego samego 
wyroku ze strony sądu duchownego.

Uwzględniając przykrości, jakie ponosił ks. Karol Marxen w czasie przewrotu 
dokonywającego się w Królestwie, przy czym głównie przedmieścia Krakowa 
ucierpiały, uchwaliła Komisja Edukacyjna, że trzeba mu do śmierci zostawić pro-
bostwo św. Mikołaja i prebendę archidiakona u Wszystkich Świętych. Tak samo 
uchwalono zostawić prebendę świętych Piotra i Pawła na Garbarach ks. Piotrowi 
Radulskiemu, jednakże oddalić jego pretensje jako plebana św. Szczepana, bo te 
nie należą do sądu biskupiego.

Przeciwko wywodom archiprezbitera Najświętszej Maryi Panny zauważył ksiądz 
prokurator, że sam nie miał prawa występować w imieniu wszystkich prebendarzy, 
bo każdy z osobna praw swoich bronić powinien. Beneficja te muszą być zniesio-
ne, dlatego że Komisja Edukacyjna uznała to za potrzebne i pożyteczne. „Pożytek 
całego Królestwa wymaga, żeby nauki rosły w całej Polsce (in orbe hoc Polono), 
a konieczność żąda, żeby docenci, czyli nauczyciele, mieli odpowiedni dochód, a nie 
można go znikąd powiększyć, tylko z beneficjów, które się cieszą prawem patronatu 
akademickiego, przeto stosowne jest, żeby pierwej mogli być wykształceni tacy, 
którzy pragną służyć przy ołtarzu Najwyższemu, bo odjąwszy naukę, któżby mógł 
albo w jaki sposób być przypuszczony do święceń niewykształcony?"57

 57 Arch. KK, Acta cit., fol. 574–575. „Utilitas exigit totius Regni, ut studia crescant in Orbe hoc Polono, 
necessitas postulat, ut docents, sive magistri, habeant congruum stipendium, quod augmentari illis aliunde 
facultas non habetur, nisi de beneficiis, titulo juris patronatus academici puri gaudentibus, igitur consequens 
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Argumentację taką nazywają w logice petitio principii. Mimo to była Komisja 
Edukacyjna tak wspaniałomyślna, że żądała tylko supresji siedmiu prebend, do któ-
rych uniwersytet miał niewątpliwie prawo patronatu, to jest altarii: Męki Pańskiej, 
świętych Piotra i Pawła, św. Stanisława, św. Agnieszki, św. Łukasza, św. Elżbiety 
i świętych Szymona i Judy.

Odnośnie do prebend zamiejscowych żądał prokurator odebrania dziekanii i pe-
nitencjarii w Olkuszu ks. profesorowi Sokołowskiemu i oddania jej proboszczowi 
w Olkuszu. Żądanie uzasadniał prokurator uniwersytetu tą okolicznością, że ks. So-
kołowski wcale w Olkuszu nie mieszkał, lecz w parafii swojej w Chruszczobrodzie 
(od 1781 roku), a dom prebendy w Olkuszu tak dalece zaniedbał, że grozi ruiną. 
Przeto trzeba nakazać ks. Sokołowskiemu, żeby dom odbudował, a dotację prebendy 
wcielić z dochodami na rzecz proboszcza i wikarych w Olkuszu. Pierwotnie żądał 
ksiądz prokurator tej dotacji dla kolegiaty św. Anny, lecz odstąpił od swego żąda-
nia z tej racji, że uniwersytet nie miał prawa patronatu. Natomiast odebrane zostało 
to prawo na parafialne beneficjum w Golczy, które dotąd przysługiwało kolegiacie 
św. Floriana, dlatego że prokurator przedłożył dokument z 1776 roku dowodzący, 
iż rektor uniwersytetu ks. Andrzej Lisiewicz uzyskał od Stolicy Apostolskiej prze-
niesienie tego prawa na Szkołę Królewską.

Natomiast uznane zostało prawo patronatu do kościoła w Nakle dziedzica tychże 
dóbr, Kajetana Bystrzonowskiego, wskutek jego protestu na pierwszym terminie. 
Również godził się prokurator na pozostawienie prebendy scholastyka księdzu 
doktorowi Depucińskiemu w Nowym Korczynie, ponieważ uczy młodzież i spełnia 
obowiązki kościelne. Skoro jednak sąd biskup skazał go (31 maja 1786) na zapłacenie 
pewnej sumy proboszczowi ks. Ptaszyńskiemu w Nowym Korczynie, przeto powi-
nien tę należność zapłacić. Lecz tenże ks. Stanisław Ptaszyński, kanonik inflancki, 
miał jeszcze inną pretensję do uniwersytetu. Albowiem scholastyk zobowiązany 
był płacić mu rocznie 30 złp na zakrystię od kapitału 6000 złp, który legował śp. 
scholastyk ks. Jan Bogusławski na dobrach Oleśnica (1723). Ten obowiązek nałożył 
na scholastyka sąd biskupi (6 września 1769), a wyrok ponownie został przez tenże 
sąd zatwierdzony po jedenastu latach (27 października 1780). Domagał się przeto 
ks. Ptaszyński, żeby mu tej należytości nie zabierano.

Natomiast w imieniu kolegiaty sandomierskiej wniósł protest adwokat Brodziński, 
że zupełnie niepotrzebnie była pozwana, albowiem uniwersytet nie ma prawa do żad-

manet, ut prius erudiri illi valeant, qui in altari altissimo famulari intendunt, nam dempta eruditione, quisnam 
possit, aut quomodo ad SS. Ordines promoveri, incultus”.
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nej z trzech prebend wymienionych w dekrecie. Był więc na próżno („gratis”) wy-
dany.

Stanowczo też protestował ksiądz profesor Franciszek Cwierzewicz, obojga praw 
doktor, prebendarz kaplicy św. Marii Magdaleny (na ulicy Kanoniczej) przeciwko 
supresji tejże prebendy, podnosząc, że prebenda fundowana przez biskupa krakow-
skiego Piotra Wysza, który inaugurował pierwszą prelekcją otwarcie Akademii, 
inkorporowana została do Collegio juridico przez papieża Marcina V, a bp Wojciech 
Jastrzębiec nadał jej dziesięciny i czynsze. Za to zobowiązany jest prebendarz odpra-
wiać w tejże kaplicy mszę codziennie (de tempore) i w godzinie przedpołudniowej 
wykładać prawo pospolite (lectionem in Decreto Ordinario legere), lecz oprócz do-
chodów z prebendy św. Magdaleny pobierał jeszcze, wspólnie z innymi profesorami 
Kolegium Prawników, wszystkie inne dochody. Obecnemu jednak prebendarzowi 
wyznaczono – od czasu reformy (a tempore reformationis) – tylko 500 złp jako ak-
tualnemu profesorowi i tyleż teraz jako emerytowi, a to ze względu na jego dochody 
z prebendy. Wszelako większa część dochodów tejże prebendy przepadła w Galicji58. 
Mimo to obecny prebendarz spełnia wszelkie obowiązki i dlatego prosi, żeby mu 
Komisja Edukacyjna raczyła wyznaczyć większą pensję, to jest taką, jaką pobierają 
inni koledzy emeryci, i dać mieszkanie w nowym kolegium (in Collegio moderno). 
Oświadczył nawet gotowość do miewania prelekcji wedle fundacji pierwotnej ( juxta 
primaevam fundationem), byle tylko nie ruszano jego prebendy.

W imieniu kapituły katedralnej krakowskiej protestował adwokat Rafałowicz 
przeciwko zniesieniu jakichkolwiek beneficjów, które nie są patronatu akademii, 
żeby przez ich zniesienie nie ucierpiała chwała boska w katedrze.

 58 Arch. KK, Acta Ep., vol. 101, fol. 124–127, a. 1778: „Ingrossatio contractus emptionis decimarum ad 
Praebendam S. M. Magdalenae in Collegio Juridico Cracoviae existentem, Magnifici Pauli de Lubraniec 
Dąmbski cum A.R. Franc. Cwierzewica u. j. Professore, Collegiatae OO. SS. cancellario eiusdem praebendae 
possessore”. Cwierzewicz sprzedaje dziesięcinę snopową ze wsi Książnice, to jest kmiecą i zagrodniczą, 
i tę, którą obsiewa dwór Podleszański na rolach: Krzywiczówka po niektórych zagrodach; 2) z gruntu szpi-
talnego w Książnicach; 3) z gruntu plebańskiego zwanego Pociask; 4) z gruntu kanonickiego za ogrodami 
IMX kanonika, dziesięciną wytyczną; 5) Rydzowską równie snopową, na zagrodach i łanach, podlegającą 
wytyczy wolnej; 6) z folwarku Tarnowiec takowąż wytyczną; 7) Podleszan dworską i chłopską wytyczną; 
8) z roli Skorowska zwanej, przyległej Krzywiczówce, tudzież z innych gruntów wszystkich, nie wyłączając 
nowin, ciągnących i bliskich in natura fundi Książnickich, jakichkolwiek bądź przezwanych. Ostrzega sobie 
kontrahent gradobicia znacznej szkody (uchowaj, Boże) od dnia zawarcia tego kontraktu ze mną nastąpione, 
a zaś osobnym skryptem zawarowałem sobie likwidację z tych dziesięcin, którą mi ma w czasie podać IMPan 
kontrahent podług skryptu osobliwego, rękami obojga stron podpisanego“. Arch. CCC, vol. 30, Prothocol., 
fol. 231, d. 7 Februarii 1792. Przed bramą kościoła św. Marii Magdaleny zbudowała kapituła studnię (pumpa 
vulgo dicta) i otoczyła ją murem. Urządzeniem tej studni zajął się kanonik Lochman. Kościół ten zniesiony 
został w grudniu 1811, to jest za rządów Księstwa Warszawskiego. Por. Arch. KK, vol. 117, fol. 81.



434 Kasaty klasztorów w Galicji. Wybór prac

Wszyscy też obecni na terminie domagali się zwłoki w wykonaniu dekretu i prosili 
o nowy termin. Do tego żądania przyłączył się też prokurator uniwersytetu i dlatego 
sędzia surogat Lochman naznaczył nowy termin za miesiąc. Sprawa przeciągnęła 
się jednak, tak że trzeci termin w tej sprawie odbył się dopiero trzeciego miesiąca, 
to jest 20 lutego 1788 roku.

6. Ostatni termin w sprawie supresji prebend

W środę 20 lutego 1788 roku59 zasiadał znowu jako sędzia surogat ksiądz dok-
tor Karol Lochman, a tenże sam adwokat, generosus Łukański, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego doktor, zastępował prokuratora Scholae Principis Regni Poloniae 
ks. Wincentego Smacznińskiego, świętej teologii doktora i profesora oraz pleba-
na w Bobinie. Najpierw oświadczył odnośnie do interwencji kapituły katedral-
nej, co następuje. Prebendy uniwersyteckie w katedrze zostały już tym samym 
(ipso facto) zniesione, skoro utraciły swoje fundacje w Galicji. Między innymi 
uległy w ten sposób supresji dwie altarie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 
(Praesentationis BMV), które były fundowane na dochodach gościńca (tabernae) 
w Rząszce i na żupach wielickich, oraz altaria św. Bartłomieja fundowana na czyn-
szu ze wsi Podstolice. Ponieważ jednak pierwsza służba (I ministerium) Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny fundowana jest na czynszu ze wsi Rogów, a pierwsza 
i druga u altarii św. Bartłomieja fundowana jest na czynszu ze wsi Trutnowice, daw-
niej własności uniwersytetu, i obie bez wszelkiej wątpliwości były inkorporowane 
do uniwersytetu; ponieważ dalej trzecia służba (III ministerium) św. Katarzyny, 
fundowana przez bpa Jana Konarskiego (11 listopada 1519) na dobrach opactwa 
w Jędrzejowie, oraz inne altarie, których dotacje i fundacje pozostały na dobrach 
położonych w Królestwie Polskim, należą do patronatu akademickiego, przeto zo-
stały uznane za zniesione w myśl pierwotnej intencji Szkoły Głównej Królestwa 
(„juxta orginalem intentionem Scholae Principis Regni”).

Co do interwencji księdza profesora Cwierzewicza, oświadczył prokurator uni-
wersytetu, że nic nowego nie powiedział, bo akademia dobrze wiedziała o tym, 
że prebenda św. Marii Magdaleny jest inkorporowana do Wydziału Prawnicze-
go. Dana była ks. Cwierzewiczowi ze względu na prace w akademii, a obecnie 
ma z niej jako emeryt bez pracy chleb w gębie (panem in ore), i to więcej, niż 
sam przyznaje, bo pobiera pensji 500 złp, co wszyscy wiedzą, a jeśli myśli, że to 
mało, to może udać się do akademii i pretensje przedłożyć, a ona wysłucha, jeśli 

 59 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, a. 1788–1789, fol. 58–81. Mercurii die 20 Februarii 1788.
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są słuszne. Prebendę może ks. Cwierzewicz trzymać do śmierci, lecz potem zo-
stanie zniesiona. Następnie uznała prokuratoria uniwersytetu słuszność żądania 
ks. Ptaszyńskiego, proboszcza w Nowym Korczynie, żeby mu scholastyk tamtej-
szy płacił 30 złp na zakrystię – natomiast żądała odrzucenia wszystkich innych 
protestów, które wniesione zostały na poprzednich dwóch terminach przeciwko 
edyktowi trybunału (z 29 grudnia 1786 roku). Szkoła Królestwa nie jest zobo-
wiązana do podawania powodów swojego obecnego postępowania („non esse ob-
ligatam dare causas suae actionis praesentis”), a protesty mogłyby się ciągnąć  
w nieskończoność.

Wobec tego oświadczenia były wszelkie dalsze protesty i prawne wywody zu-
pełnie daremne. Zrozumiał to prepozyt kolegiaty św. Anny ks. Adam Jagielski 
i oświadczył, że poddaje się wyrokowi, jaki wyda sąd duchowny, imieniem całej 
kapituły kolegiackiej, a tylko dla lepszej informacji przedłożył stan obecnej dotacji 
prałatów, kanoników, penitencjarzy, wikarych, altarzystów, kapeli, czyli muzyki, 
oraz szkoły parafialnej. Ponieważ te wszystkie dochody zostały uszczuplone przez 
straty poniesione za kordonem, przeto prokuratoria uniwersytetu powinna wyzna-
czyć nowe dochody z dóbr uniwersyteckich, nim przystąpi do nowej organizacji 
kolegiaty, tak żeby nowi jej członkowie mogli spełnić wszystkie obowiązki. Były 
to zupełnie niepotrzebne rady, które dawał ks. Jagielski, a również daremne były 
wywody prawnicze, którymi dowodził, że prokuratoria uniwersytetu nie ma prawa 
obracania dochodów kościelnych na cele świeckie („conversionem proventuum ec-
clesiasticorum ad usus humanos”).

Dziekan kolegiaty św. Michała na Zamku ks. Jan Angelski przytoczył nowy argu-
ment przeciwko zniesieniu tejże prebendy, mianowicie ten, że prawo patronatu przy-
sługiwało wprawdzie kanonikowi katedralnemu z Kolegium Prawników (de Collegio 
Jurisperitorum), lecz obecnie już to kolegium nie istnieje i stan jego został zmieniony, 
a kanonik z tegoż kolegium przestał istnieć („Canonicus de Collegio Jurisperitorum 
desiit esse”), przeto prawo patronatu tejże dziekanii zostało opuszczone, a proku-
ratoria nie potrafi tego dowieść, żeby ono przeszło na akademię. Powody supresji 
przytoczone przez prokuratora sprzeciwiają się zasadom prawa kościelnego, które 
grozi ekskomuniką zabierającym dochody kościelne na cele świeckie, mianowicie 
w tym przypadku na to, żeby nauczyciele, którzy są ludzie świeccy, mieli odpowied-
nie pensje („congruum stypendium”). Protest ks. Angelskiego poparł ks. Wawrzyn 
Swiechowicz, pleban w Krzęcicach, kanonik inflancki, z tego względu, żeby dusza 
fundatora tejże prebendy, który był jego poprzednikiem w Krzęcicach, nie była 
pozbawiona mszy fundacyjnych. Zdaje się, że o takie rzeczy Komisja Edukacyjna 
nie łamała sobie głowy.
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Protest ks. Krząnowskiego, prepozyta kolegiaty św. Floriana, nie zawierał nic 
nowego. Dziedzic Nakła Kajetan Bystrzonowski miał pretensje do uniwersytetu 
o dłużną należność za restaurację kościoła w Nakle, której się daremnie dopominał. 
Kustosz kolegiaty św. Jerzego na Zamku ks. Andrzej Znaczekski ponawiał protest 
przeciwko zniesieniu swej prebendy. To samo czynił dziekan kolegiaty w Olkuszu, 
a protest jego poparł spectabilis Mateusz Wenecki, prokonsul Olkusza, który za-
strzegał prawo miasta do wszystkich kanonii i żądał, żeby były wolne od wszelkich 
nagabywań ze strony uniwersytetu. Proboszcz Świętego Mikołaja ks. Karol Marxen 
wykazywał rachunkami, że na restaurację kościoła i budynków wydał nie tylko 
wszystkie pieniądze zyskane ze sprzedaży sreber kościelnych (42 318 złp 8 gr), ale 
że nadto jeszcze ze swojej kieszeni dołożył, przeto twierdził, że to powinno być 
wynagrodzone jemu i rodzinie. Jeśli się naprawdę łudził nadzieją, że mu Komisja 
Edukacyjna tę pretensję zapłaci, to był bardzo naiwny. Prepozyt św. Szczepana, 
kanonik kanclerz kolegiaty św. Anny, ks. Piotr Radulski, ponawiał swoje pretensje, 
przedstawione już w pierwszym terminie, mianowicie co do grzywny płaconej 
z gruntu „Gramatyka”, do czego dodał bardzo obszerny wywód prawniczy, że dzie-
sięcin zagrabiać nie wolno.

Bardzo obszerny i uczony wywód prawniczy (obejmujący 5 stron folio) podał 
adwokat Wybranowski imieniem archiprezbitera Najświętszej Maryi Panny ks. Le-
onarda Kiełczewskiego przeciwko zniesieniu prebend uniwersyteckich w tymże 
kościele, a wreszcie ks. Franciszek Cwierzewicz, prebendarz kaplicy św. Magdale-
ny, ponowił swój protest. Na tym jednak urywa się przebieg sprawy. Dalsze 7 stron 
( fol. 82–88) są czyste i tylko na fol. 82 napisano „vacuum”. Widocznie notariusz nie 
dopisał reszty wywodów ani ostatecznego wyroku sędziego surogata. Jest to jedyny 
wypadek zachodzący w aktach biskupich.

Łatwo się jednak domyślić, jak brzmiał ten wyrok, z całego toku sprawy, zwłaszcza 
że książę prymas przyznawał sobie prawo rozporządzania majątkami duchownymi 
na rzecz Komisji Edukacyjnej. Dlatego też oświadczył Łukański, adwokat prokura-
torii generalnej Szkoły Głównej Królestwa, na tymże trzecim terminie, że Szkoła 
nie potrzebuje się tłumaczyć ze swego postępowania. Ponieważ wreszcie nie było 
w tej sprawie dalszych terminów, przeto wynika stąd, że dnia 20 lutego 1788 roku 
zapadł ostateczny wyrok. Jego wykonanie mogło też zaraz nastąpić, mimo to że 
poprzednio obiecywano prebendarzom dożywotnie używanie prebend posiadanych, 
jak to wnosić można z następującego zdarzenia.

W kościele archiprezbiterialnym Najświętszej Maryi Panny w Rynku było dwu-
dziestu mansjonarzy. Pierwotnie było ich jedenastu (od 12 września 1510), dwunasty 
przybył w XVII wieku (1616). Przy kościele św. Barbary było mansjonarzy ośmiu, 
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ale w 1583 roku zostali przeniesieni do archiprezbiterialnego kościoła, kiedy ko-
ściół św. Barbary oddany został jezuitom60. W grudniu 1788 roku zniósł konsystorz 
krakowski – zawsze w imieniu księcia prymasa – mansjonarzy tytułu św. Barbary 
i utworzył jedną korporację ośmiu mansjonarzy tytułu Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Ta redukcja dwudziestu prebend na osiem dokonana została na wniosek 
archiprezbitera ks. Leonarda Kiełczewskiego, i to za zgodą magistratu. Wymieniono 
też szczegółowo wszystkie fundacje i zastrzeżono, że każdy mansjonarz będzie po-
bierał rocznie 150 złp za śpiewanie kursu de Beata; za każdy anniwersarz miał brać 
1 złp, a na każdą czytaną mszę świętą dostawać 2 złp. Na zakrystię przeznaczył 
konsystorz 50 złp; a tym, co zostawało, mieli się mansjonarze między sobą dzielić61.

7. Fundacje uniwersyteckie w kapitule krakowskiej

Reforma Kołłątajowska uniwersytetu i połączona z nią laicyzacja wywoływały prze-
wrót dotychczasowych stosunków kościelnych. Uniwersytet był przecie instytucją 
kościelną zależną od biskupa krakowskiego, a przeto istniała też ścisła łączność jego 
z kapitułą, nie tylko dlatego, że znaczna liczba profesorów zajmowała w katedrze 
prebendy, lecz i dlatego, że prokuratoria kapituły zarządzała licznymi fundacjami, 
alumnatami i kolegiami uniwersyteckimi. Często też zachodzi w aktach kapituły 
wzmianka o „massa Universitatis” albo „massa academica in procuratoria”. Z chwilą 
reformy zaczął uniwersytet reklamować te fundacje jako swoją własność i to mu-
siało wywołać spory, tym przykrzejsze, że administrator diecezji wykonywał nad 
kapitułą biskupią jurysdykcję, a jako prezes Komisji Edukacyjnej stał po stronie 
Kołłątaja i uniwersytetu.

Chcąc przeto uśmierzyć (sopiri) kwestie sporne, od kilku lat trwające pomiędzy 
jurysdykcją biskupią a kapitułą i uniwersytetem w różnych materiach, zażądał 
książę Michał Poniatowski (rok 1785), żeby kapituła przysłała do Warszawy delego-
wanych, świadomych praw i przywilejów tak ordynariatu, jak kapituły i akademii. 
Wydelegowano więc archidiakona ks. Józefa Olechowskiego i kanonika primiceriu-
sza ks. Onufrego Szembeka z poleceniem, żeby starannie opracowali zestawienie 
praw ordynariusza jako kanclerza uniwersytetu i sędziego najwyższej instancji, 
a to na mocy bulli papieskich i przywilejów królewskich, a z drugiej strony, praw 

 60 W. Gąsiorowski, Kościół archiprezbiteralny N. M. Panny w Krakowie, Kraków 1878, s. 76–79. Teka 
Grona Konserwatorów, t. 6, Kraków 1916, wyd. Długopolski, s. 165. Regestrum preceptorum RR. Mansio-
nariorum tituli s. Barbarae 1751–1783.

 61 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 637–670, die 10 Decembris 1788.
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kapituły, która pewne prerogatywy odziedziczyła po swoich poprzednikach. Przy 
tym zastrzegła kapituła wyraźnie, że nie udziela delegowanym pełnomocnictwa 
do podpisania ostatecznych uchwał (pro concludendis finaliter), lecz że wolno im 
tylko przyjąć do wiadomości to, co w Warszawie zostanie proponowane62.

Jakie propozycje robił książę prymas delegatom kapituły, nie wiemy, bo nigdzie 
nie masz sprawozdania z tej delegacji, lecz tyle pewna, że „massa Universitatis” 
pozostała w ręku kapituły, bo jeszcze w 1790 roku wyznaczyła z niej nobili Płasz-
czykiewicz, studentowi Wydziału Medycznego, praktykującemu w Szpitalu św. Ła-
zarza, potrzebującemu, a bardzo dobrze rekomendowanemu, „ex massa Universitatis 
Cracoviensis, in procuratoria existenti”, 6 dukatów rocznie (120 złp). Następne-
go roku otrzymał student medycyny nobilis Złotopolski, dobrze rekomendowany, 
„ex massa academica” 5 dukatów, a trzeci, niewymieniony medyk, otrzymał jesz-
cze tego samego roku 100 złp63. Lecz już następnego roku (1792) dowiadujemy 
się, że na niektóre alumnaty, mianowicie Garwaskiego i Borasty, przyjęto za wielu 
stypendystów, tak że „massa” została wyczerpana i kapituła postanowiła ograniczać 
ich liczbę stosownie do dochodów stołu (ad proportionem mensae), a prowizorom 
poleciła, żeby deficyt pokryli tymczasowo „ex massa Universitatis in procuratoria 
existenti”. Tymczasem na październikowej kapitule tego roku przekonano się, że nie 
wpłynął żaden dochód dla alumnatu Garwaskiego, i dlatego postanowiono wziąć 
tymczasem na pokrycie kosztów „ex massa extra Regnum”. Ta zagraniczna masa 
należała do fundacji, czyli alumnatów, we Włoszech, o których później powiemy. 
Z tej też przyczyny otrzymał ks. Stanisław Choromański, polecony przez kapitułę 
płocką, który prosił o przyjęcie na alumnat Garwaskiego, odmowną odpowiedź64.

Alumnat ks. Garwaskiego, kanonika katedralnego krakowskiego, przeznaczo-
ny był dla ubogiej szlachty, a fundacja zapisana była na wsi Sieradzice. Alumni 
otrzymywali tygodniowo po 2 złp. Jednakże w 1787 roku podwyższyła kapituła 
stypendium to na 3 złp tygodniowo ks. Jasińskiemu, który pracował w kancelarii 
konsystorskiej, ten 1 złp tygodniowo dodano jednak z fundacji Tylickiego. Alumni 
mieszkali w bursie prawników ( jurisperitorum), a prowizorem był profesor i kanonik 
katedralny ks. Minocki. Bursa ta uwolniona została od podatku, który konstytucja 
sejmowa w roku 1775 nałożyła na wszystkie fundusze kościelne, a w roku 1787 
Komisja Edukacyjna rozstrzygnęła na korzyść tejże bursy spór, który się toczył 
o grunty położone poza bursą. Mimo to nałożyła Komisja w Proszowicach na wieś 

 62 Arch. CCC, Acta Ac., vol. 25, fol. 586, Sab. 16 Aprilis 1785.

 63 Arch. CCC, Prothocol., vol. 30, fol. 167, Sab. 9 Octobr. 1790; fol. 183, d. 5 Mart. 1790; fol. 220, d. 7 X 1791.

 64 Arch. CCC, Prothocol., vol. 30, fol. 246, a. a. 1792; fol. 257, d. 4. Octobr. 1792.
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kapitulną Sieradzice podatek (1775). Kapituła delegowała przeto prowizora bursy 
jurystów ks. kanonika Minockiego (29 sierpnia 1789), żeby przedstawił komisji ob-
radującej w Proszowicach, że dochody ze wsi Sieradzice powinny być wolne od po-
datku, dlatego że na nich polega alumnat Garwaskiego. Ks. Minocki zdał sprawę 
ze swej misji (5 września tego roku) i zawiadomił kapitułę, że komisja proszowicka 
przychyliła się do żądania kapituły, lecz nałożyła siódmy grosz na dochód z tejże 
wsi, który przypadał kapitule, to jest 405 złp 12 gr, tak że podatek wynosić będzie 
81 złp 3 gr. Kapituła kazała wpisać do aktów wyrazy wdzięczności. Tego też roku 
przyjęty został do bursy prawników ks. Ludwik Świderski, który pochodził z die-
cezji płockiej65.

Do tej bursy przyjmowano studentów pochodzących z diecezji płockiej, i to nie 
tylko kleryków, dlatego że zbadawszy statut przekonała się kapituła, że mogą być 
przyjmowani także studenci świeccy uniwersytetu. O tym zawiadomiona została 
kapituła płocka (1782), lecz mimo to prezentowała w grudniu tego roku ks. Teodora 
Wiesiołowskiego. Przyjmowano na tę bursę jurisperitorum przeważnie takich księ-
ży, którzy ukończyli studia prawnicze i praktycznie kształcili się na adwokatów 
w konsystorzu krakowskim, który był szkołą dla całej Polski66. Zdarzało się jednak, 
że tacy zaniedbywali się w obowiązkach, i dlatego poleciła kapituła prokuratorii, 
żeby zwykle wsparcie z fundacji ks. Garwaskiego wypłacała alumnom jedynie 
za okazaniem świadectwa pilności z konsystorza. Mogły się zdarzać takie przypadki, 
skoro właśnie w tym roku założona została propinacja likworów w domu bursy, która 
więcej szkody niż korzyści przynosiła. Nic więc dziwnego, że kapituła poleciła pro-
wizorom tejże bursy, żeby propinację usunęli. Prowizorów było teraz dwóch, to jest 
oprócz ks. Minockiego był jeszcze ks. Lochman, także kanonik katedralny. Wobec 
rosnącej drożyzny trzeba było alumnom dawać większe wsparcie i dlatego przyjąw-
szy do bursy Mietelskiego – kleryka minoris ordinis – na rekomendację płockiego 
biskupa (Szembeka), dołożyła mu kapituła czwarty złp tygodniowo, do zwykłych 
3 złp, ale kazała go brać z fundacji Borasty, dlatego że fundusz Garwaskiego na to 
nie starczył67.

Część fundacji ks. Garwaskiego przeznaczona była, tak samo jak bpa Trzebickiego 
i Ligęzy, dla szpitala obłąkanych, lecz akty kapitulne wspominają jeszcze o innych 
alumnach, jak „alumnatus Starożevianae fundationis”, który w 1782 roku otrzymał 
generosus Wyrzykowski, i „alumnatus Borastovianus” dany w 1777 roku Tomaszowi 

 65 Arch. CCC, Acta Ac., vol. 25, f. 734, d. 9 Febr. 1787; Prothocoll., vol. 30, d. 29 August 1789.

 66 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji za rządów Marii Teresy, t. 2, dz. cyt., s. 2.

 67 Arch. CCC, Prothocol., vol. 30, fol. 181, d. 4 Febr. 1791; fol. 182, d. 12 Febr. 1791; fol. 246, d. 3 Juni 1792.
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Orlikowskiemu, pochodzącemu z Warmii – i to na rekomendację kapituły warmiń-
skiej. Stypendysta ten pobierał tygodniowo 3 złp i mieszkał w bursie prawników68.

Miała też kapituła w zarządzie alumnat dla studentów medycyny, fundowa-
ny przez ks. Justyna Słowikowskiego, kanonika katedralnego i archiprezbitera 
Najświętszej Maryi Panny. Przeznaczył go fundator dla synów patrycjuszy krakow-
skich, a w pierwszym rzędzie dla potomków swojej rodziny, i to w tym celu, żeby 
odbywali studia medycyny we Włoszech przez trzy lata, lecz dopiero po uzyskaniu 
doktoratu filozofii na uniwersytecie krakowskim. W roku 1785 otrzymał ten alum-
nat Antoni Szaster, a po trzech latach (1787) przedłożył kapitule prośbę excellens 
(tak tytułowano studentów medycyny) Tomasz Grochowski, który wywodził się 
od fundatora po kądzieli. Był generosus, ale nie miał doktoratu filozofii. Kapituła 
przyznała mu alumnat Słowikowskiego po upływie trzechlecia excellentis Szastera, 
lecz położyła za warunek, że uzyska pierwej doktorat, a Grochowski złożył przy-
sięgę klęcząc, położywszy dwa palce na krucyfiksie, że będzie we Włoszech pilnie 
się uczył medycyny, po skończeniu nauk do Krakowa wróci i będzie się starał po-
żytecznym być społeczeństwu. Gdyby zaś bez wiedzy biskupa diecezję krakowską 
porzucił, wtedy zwróci to, co pobrał z alumnatu Słowikowskiego, na kształcenie 
innego alumna69. Tymczasem Grochowski nie dotrzymał obietnicy, bo – jak rektor 
uniwersytetu doniósł kapitule – poniechał naukę i promocję, a przeto stał się nie-
zdolny do uzyskania alumnatu. Dano go więc, czyli przedłużono na dalsze dwa lata 
Antoniemu Szasterowi, który prosił o prolongatę, przedłożywszy świadectwa pilno-
ści. Ten Szaster studiował medycynę w Wiedniu i chciał tamże pozostać do czerwca 
1789 roku. Kapituła zgodziła się na prolongatę, lecz wyraźnie zastrzegła, że musi 
się udać w czerwcu (1788) na studia medycyny do Włoch, dlatego że fundator 
alumnat ten przeznaczył na studia we Włoszech. Następnie otrzymał ten alumnat 
Jan Like, filozofii doktor i kandydat medycyny, patrycjusz krakowski, który także 
ród swój wywodził po kądzieli od fundatora (1789)70. Po trzech latach (1791) nada-
ła kapituła ten alumnat Antoniemu Scheidtowi, prawdopodobnie krewnemu tego 
profesora, o którym chlubnie wspomina Jan Śniadecki w liście do Januszewicza 
(12 października 1788)71. Na następne trzylecie (1793) nadała kapituła tenże alum-
nat Karolowi Bartschowi, który pochodził także z rodziny fundatora i pragnął się 
kształcić w sztuce lekarskiej w Wenecji, gdzie wówczas słynęła szkoła medycyny 

 68 Arch. CCC, vol. 25, fol. 428, Sab. 9 Novembr. 1782. 

 69 Arch. CCC, vol. 25, fol. 753, d. 6 Febr. 1787; Prothocoll., vol. 30, fol. 42, d. 23 Febr. 1787.

 70 Arch. CCC, Prothocol., fol. 52, d. 16 Maji 1788, fol. 100, d. 14 Augusti 1789.

 71 Arch. CCC, Prothocol., fol. 179, d. 10 Febr. 1791. J. Śniadecki, Listy, Poznań 1878, s. 9.
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na całe Włochy. Funduszem tego alumnatu Słowikowskiego, deponowanym w banku 
weneckim Zecca, zawiadywał zawsze patron wybierany na ten cel przez kapitułę. 
W 1792 roku umarł taki patron ilustrissimus, Ignacy Testori, a w jego miejsce wy-
brała kapituła jego syna, Piotra Testori. Może być, że fundacja Słowikowska była 
pierwotnie przeznaczona dla trzech studentów, i to po jednym: z teologii, prawa 
i medycyny, lecz w ostatnich czasach otrzymywali ten alumnat tylko studenci me-
dycyny, i to krewni fundatora72.

Alumnat Słowikowski należał do tych, które zapisane były w rejestrach prokura-
torii kapituły za granicami Królestwa („in Regestra extra limites Regni”)73. Do ta-
kich zaś należały jeszcze dwa inne alumnaty w Rzymie, przeznaczone dla szlachty 
duchownej (pro presbiteris nobilibus). Taki był alumnat Zadzika. W roku 1780 
otrzymał go na trzy lata ks. Benedykt Trzebiński, który już był koadiutorem ka-
nonii krakowskiej. Kiedy jego trzylecie się skończyło, posłała kapituła nominację 
(litteras electionis) ks. Kossakowskiemu, kapłanowi diecezji krakowskiej, który 
już w Rzymie studia odbywał. Drugi taki alumnat w Rzymie fundował ks. Józef 
Łada Grodzicki, kanonik krakowski, i ten alumnat Grodzickiego nadała kapituła 
w 1783 roku ks. Wojciechowi Mężyńskiemu, również na trzy lata. Po nim zaś otrzy-
mał ten alumnat ks. Michał Komorowski74. W 1793 roku prosił Paweł Wyganowski, 
kleryk niższych święceń, o przedłużenie alumnatu Grodzickiego na czwarty rok 
i kapituła, uwzględniając tę prośbę, pozwoliła mu na dalsze używanie alumnatu 
i mieszkania przeznaczonego dla alumnów w Rzymie. Ale tego jeszcze roku (1793) 
otrzymał tenże alumnat Ludwik Bystrzonowski, również kleryk minoris ordinis, 
jako pochodzący z rodziny fundatora. W roku 1802 otrzymał ten alumnat ks. Jordan 
Miczkiewicz75.

Mieszkali alumni w domu narodowym polskim w Rzymie, przy kościele św. Sta-
nisława, w którym był także szpital dla pielgrzymów z Polski ad limina Apostolorum. 
Dom ten narodowy polski i kościół fundowali biskupi krakowscy, a fundację tę razem 
z alumnatem Grodzickiego zatwierdził sejm konstytucją w roku 1764, obiecując 
opiekę i augmentum przy danej sposobności76. O fundacji bpa Zadzika nic sejm nie 

 72 Arch. CCC, Prothocol., fol. 270, d. 7 Febr. 1793; fol. 239, d. 21 Aprilis 1792. Meciszewski, Posag uni-
wersytetu, dz. cyt., s. 166, s. 174.

 73 Arch. CCC, Prothocol., fol. 107, a. a. 1788.

 74 Arch. CCC, vol. 25, fol. 471, a. 1783; fol. 631, a. 1785, fol. 471, a. 1783. 

 75 Arch. CCC, Prothocol., fol. 268, d. 6 Febr. 1793; fol. 272, d. 9 Febr. 1793. Meciszewski, Posag uniwer-
sytetu, dz. cyt., s. 165.

 76 Volumina legum VII, 164. Arch. KK, Acta Ep., vol. 100, f. 16, Lunae 25 Octobris 1773 obrał ks. Józef 
Olechowski prokuratora w Rzymie, opata ks. Jana Franciszka Zegrettiego, do zawarcia układu z kościołem 
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wspomniał, może dlatego że obie były połączone i uważane za jedną77. Takie domy 
narodowe miały w Rzymie inne także narody, a Rusini mieli dom dla prokuratora 
bazylianów przy kościele Matki Bożej Żyrowieckiej – BMV del Pascolo (Żłóbek).

W zarządzie kapituły katedralnej było także kolegium artystów. Prebendarz 
i przełożony kapeli ks. Bitner złożył w 1787 roku urząd z powodu choroby, a ka-
pituła zamianowała magistrum capellae ks. Podgórskiego (notariusza kapituły), 
powierzyła mu zarząd całego kolegium, dozór nad chłopcami śpiewającymi (pu-
erorum vocalistarum) i wychowanie wedle dawnego zwyczaju (more antiquo), 
i to w myśl ordynacji tejże fundacji. Na utrzymanie czterech chłopców, to jest 
na stół, opał, kucharkę i mieszkanie wyznaczyła kapituła rocznie 800 złp, a samemu 
ks. Podgórskiemu za nauczanie (pro instructione) dano z masy fundacji 100 złp. 
Oprócz tego miały być z tejże masy osobno pokrywane koszta ubrania tychże 
chłopców78. Nadto utrzymywała kapituła czterech chłopców w szkole chirurgów 
(schola chirurgica), dlatego że król Stanisław August nakazał (1784), żeby miasta 
posyłały do Krakowa chłopców na naukę w tejże szkole, przeto kapituła postanowiła 
posyłać z miast kapitulnych Pabianice i Rogów po dwóch chłopców i opatrywać ich  
we wszelkie potrzeby79.

Wspomnieć tu jeszcze trzeba, że kapituła utrzymywała szkołę katedralną, którą 
zwano zamkową (schola arcensis). Na seniora tej szkoły nałożono w roku 1775 obo-
wiązek, żeby w todze (togatus) asystował na procesjach katedralnych. W tym czasie 
potrzebowały mieszkania tejże szkoły naprawy, ale scholastyk reverendissimus Rey 
sam się ofiarował wykonać reperacje mieszkań („residentiarum scholae arcensis”). 
Ułożenie nowej ordynacji tejże szkoły powierzyła kapituła trzem kanonikom, to jest: 
Ankwiczowi, Żołędziowskiemi i Lipiewiczowi (1777), właściwym jednak patronem 
tej szkoły był prałat scholastyk katedralny, a z dochodów wsi Mistrzejowice, na-
leżącej do scholasterii, powinien był pokrywać koszty reperacji. Sprawa ta jednak 
wlokła się długo i dopiero po dziesięciu latach oświadczył scholastyk Bieńkowski, 

narodowym w Rzymie. Przed 30 laty zostały do tegoż kościoła wcielone dochody kanonii primiceriusza 
w kolegiacie wiślickiej, i to na lat 30. Teraz upływało trzydziestolecie, więc Olechowski chciał się ułożyć 
o te dochody. 

 77 H. W. Meciszewski, Posag uniwersytetu, dz. cyt., s. 161–162, wymienia alumnat Grodzickiego, nie 
wspominając nic o fundacji Zadzika. Wartość tej fundacji podaje na 76 159 złp 16 gr. Wedle niego zaczęła 
nadawać ten alumnat kapituła dopiero po śmierci fundatora, ks. Grodzickiego, to jest od roku 1783, a rok 
fundacji podaje 1772. Nie zgadza się to z datą konstytucji sejmowej, która już w roku 1764 fundację za-
twierdziła. 

 78 Arch. CCC, vol. 25, fol. 750, Lunae 14 Maji 1787.

 79 Arch. CCC, vol. 25, fol. 551, d. 7 Octobris 1784.
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że wprawdzie dawne dezolacje szkoły nie są jego winą, lecz mimo to własnym 
kosztem ją odrestauruje80.

Na jedno tu jeszcze wypada zwrócić uwagę, że w szkołach krakowskich parafial-
nych i szpitalnych uczyli katechizmu klerycy z czterech seminariów diecezjalnych 
krakowskich. Często bowiem spotyka się wzmianki o tym, że katechizmu uczą 
seminarzyści. Była też w kapitule osobna na ten cel fundacja kanonika Foxa, za-
chodzi bowiem wzmianka o „catechista Foxianus in Collegio Minori academico”, 
z czego domyślać się można, że ten profesor uczył nie katechizmu, lecz katechetyki. 
Kleryk niższych święceń z seminarium na Stradomiu, Jakub Wasilewski, był nawet 
(1789) prezentowany na dyrektora szpitala przy kościele parafialnym św. Mikołaja 
i w konsystorzu instytuowany został na kaplicę szpitalną pod wezwaniem świętych 
Marcina i Franciszka. Dyrektor szkoły w Opatowie otrzymał (1768) tonsurę i niż-
sze święcenia z rąk dziekana kolegiaty opatowskiej, bpa Krzyżanowskiego81, lecz 
prawdopodobnie nie był to seminarzysta, tylko przez niższe święcenia zyskiwał 
prawo do jakiej prebendy w kolegiacie.

Rozdział II. Seminaria diecezji krakowskiej. Studia zakonne

8. Seminaria diecezjalne

Diecezja krakowska miała sześć seminariów, z tych trzy w Krakowie i trzy w dal-
szych stronach. W Krakowie były trzy seminaria. Jedno obok uniwersytetu, tzw. 
akademickie, pod zarządem profesorów uniwersytetu, drugie zamkowe (arcense) 
pod zarządem księży misjonarzy, a trzecie seminarium było na Stradomiu, również 
pod zarządem księży misjonarzy. Oprócz tego były seminaria duchowne w Kielcach, 
w Lublinie i Sandomierzu82.

Na sesji kapituły krakowskiej 4 lutego 1786 roku odczytano pismo księcia prymasa 
Poniatowskiego, w którym objawił zamiar utworzenia sufraganii w Sandomierzu. 
Przyznawał, że wprawdzie diecezja krakowska znacznie została uszczuplona przez 
erekcję nowego biskupstwa tarnowskiego, lecz twierdził, że mimo to jest jeszcze 
zbyt wielka i że dwaj sufragani, to jest krakowski i lubelski, nie mogą wystarczyć, 

 80 Arch. CCC, vol. 25, fol. 116, Jovis 15 Maji 1777; fol. 142, Martis 7 Octobris; fol. 684, d. 12 Maji 1786.

 81 Arch. CCC, vol. 25, fol. 69, fol. 110, fol. 202. Arch. KK, vol. 117, fol. 55, d. 11 Febr. 1789; vol. 98, fol. 268, 
d. 27 Octobr. 1768.

 82 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 1, dz. cyt., s. 87n.
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dlatego konieczny jest trzeci sufragan dla bardzo rozległego województwa (archi-
diakonatu) sandomierskiego, które posiada liczne (numerosum) seminarium du-
chowne w Kielcach, założone przez biskupów krakowskich. Przy tym zapewniał 
książę prymas, że sufragan sandomierski będzie zawsze wybierany z grona kapituły 
krakowskiej i będzie zasiadał w jej stallach. Pobierać miał dochody archidiakona 
kolegiaty sandomierskiej, z zastrzeżeniem prawa posiadania obecnego prałata tejże 
kolegiaty, lecz następnie będzie każdy sufragan ipso facto archidiakonem, przeto 
kolegiata sandomierska zrzecze się prawa wybierania archidiakona. Nadto miał 
tenże sufragan pobierać dochody z gruntu (praedium), który należał do seminarium 
sandomierskiego, którego obecnie mieć nie można (haberi nequit) z tej przyczyny, 
że straciło najważniejszą swoją fundację w Galicji. Trzecie źródło dochodu sufra-
gana miał stanowić kapitał 20 000 złp lokowany na dobrach ziemskich, a czwartym 
miało być sołectwo („advocatia”), należące do dóbr stołowych biskupich, sąsiadujące 
z miastem Kielcami. Ten dochód mieli pobierać sufragani sandomierscy, ile razy 
zjadą do Kielc, gdzie – jak wiadomo – mieszkał wówczas Sołtyk. W ten sposób ob-
liczone zostały dochody sufragana na 6000 złp, czyli więcej, niż przepisuje Stolica 
Apostolska. Więcej nie było, bo Rzym domagał się jako minimum dotacji sufragana 
300 dukatów – czyli licząc dukat po 20 złp – 6000 złp. Książę prymas zapewniał 
przy tym, iż zarządza to wszystko w przypuszczeniu, że król potwierdzi erekcję 
sufraganii, chodziło mu więc tylko o to, żeby pierwej dała na to swoje przyzwolenie 
kapituła krakowska – i to w myśl dekretów Soboru Trydenckiego.

Kapituła krakowska dała jednomyślnie konsens swój na erekcję sufraganii san-
domierskiej, a nadto przyznała nowemu sufraganowi honorową stallę, po stronie 
Ewangelii, gdzie wedle dawnego zwyczaju biskupi zwykle siadywali i gdzie miał 
także honorową stallę sufragan lubelski. Wszelako zastrzeżono sufraganowi kra-
kowskiemu precendencję we wszelkich funkcjach pontyfikalnych. Sprawa ta nabiera 
osobnego oświetlenia przez tę okoliczność, że w dwa tygodnie później (18 lutego) 
zrezygnował z krakowskiej sufraganii ks. Potkański, a w jego miejsce mianował 
książę prymas sufraganem księdza archidiakona Józefa Olechowskiego, który w maju 
tego roku prekonizowany został na biskupa Uranopolis83.

Pierwszy i ostatni sandomierski sufragan, kanonik krakowski i sandomierski, 
ks. Wojciech Radoszewski, prekonizowany na biskupa Kiryńskiego (1787), umarł 
drugiego roku po trzecim rozbiorze84. Nas tu jednak głównie obchodzi sprawa se-

 83 Arch. CCC, vol. 25, fol. 656, fol. 661, Sabbatho 4 Febr. 1786; fol. 672, Sabb. 18 Febr. 1786; fol. 677, 
d. 6 Maji 1786.

 84 Encyklopedia kościelna, t. 24, Warszawa 1900, s. 349.
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minarium duchownego w Sandomierzu. Książę prymas twierdzi we wspomnianym 
piśmie do kapituły krakowskiej, że seminarium tam nie da się utrzymać (haberi 
nequeat), ponieważ po zniesieniu jezuitów, którzy je mieli w zarządzie i czuwali nad 
wychowaniem duchownej młodzieży, po utracie głównej fundacji w Galicji, trzeba 
by teraz obmyśleć znaczne fundusze na utrzymanie moderatorów i alumnów, a kłopot 
to niepotrzebny, bo seminarium w Sandomierzu jest zbyteczne, skoro w Kielcach, 
to jest w sandomierskim województwie istnieje seminarium dobrze opatrzone i ma-
jące licznych alumnów (numerosis alumnis refertum), mogąc dostarczyć kościołom 
tegoż województwa dostatecznej liczby kapłanów.

Nie wdając się w krytykę tego rozumowania księcia prymasa, nielicującego bar-
dzo z duchem kościelnym, nadmieniamy tylko, że skoro znalazł fundusze potrzebne 
na założenie szkoły wydziałowej w gmachu pojezuickiego kolegium w Sandomierzu, 
to i na seminarium mogły się znaleźć. Tyle pewna, że seminarium potrzebniejsze tam 
było niż sufragan. Kolegiata sandomierska utraciła zaraz po pierwszym rozbiorze 
dobra położone za Wisłą, to jest siedem wsi i pięć folwarków, a mianowicie: Turbia 
z Obojną i Wulką, Żabno, Zarzekowice, Motycze i Popowice Wielkie. Dochód z nich 
szacowała administracja domen na 3372 fl. 13,5 kr.85. Pomiędzy tymi stratami była 
zapewne także własność seminaryjna.

Seminarium sandomierskie istniało od 1636 roku, a jak z poprzedniego wynika, 
przestało istnieć w 1773 roku. Było więc od trzynastu lat bezczynne. Nie musiało 
jednak być bardzo liczne, wnosząc z zapiski w aktach konsystorskich z 1768 roku, 
to jest na pięć lat przed upadkiem. Albowiem w roku 1768 wyświęcił sufragan 
lubelski ks. Krzyżanowski w Sandomierzu dwóch alumnów tamtejszego semina-
rium, a w Kielcach 17 alumnom udzielił święceń, natomiast w Krakowie wyświę-
cono w tym samym roku 28 kapłanów, a udzielono święceń wyższych i niższych 
41 seminarzystom86, ale wiadomo, że w Krakowie były trzy seminaria. Może też 
dlatego wyrzekał się książę Michał Poniatowski tak lekkim sercem seminarium 
sandomierskiego, że było ich jeszcze pięć w diecezji krakowskiej, a osobne jeszcze 
zamierzał założyć seminarium w Krakowie dla kandydatów na profesorów, o czym 
później będzie mowa.

Tego jednak nie mógł książę prymas przewidzieć, że pod jego nieobecność w kraju 
uchwali sejm (1790) oderwanie całego archidiakonatu lubelskiego od diecezji kra-
kowskiej, a przyłączenie go do diecezji chełmskiej, o co zabiegał bp Maciej Garnysz. 

 85 Arch. MWiO, Acta 102, Sign. 191, ex August. 1787, G. S. Answeis der. Galiz. u. Lodomer. k. k. Domainen 
Administration.

 86 Arch. KK, Acta Ep., vol. 98, d. 28 Julii 1768; fol. 264, d. 16 Aprilis 1768, d. 14 Febr. 1768, d. 14 Dec. 1768.
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Z dniem 1 września 1790 roku stracone więc zostało dla krakowskiej diecezji drugie 
seminarium, w Lublinie. Było ono pierwotnie pod zarządem jezuitów, a następnie 
(od 1760 roku) misjonarzy87. Kapitał zakładowy tegoż seminarium (87 000 złp), 
lokowany na dobrach księżnej Zofii Lubomirskiej, Opole pod Lublinem88, nie mógł 
być zabrany mimo układu warszawsko-wiedeńskiego (1785), przeto seminarium 
mogło istnieć do trzeciego rozbioru i przetrwać różne przemiany, które diecezja 
lubelska przechodziła. Za czasów Księstwa Warszawskiego liczyła nawet trzy se-
minaria, to jest oprócz lubelskiego jeszcze janowskie i węgrowskie89. Natomiast 
w Sandomierzu nie było seminarium aż do 1820 roku, kiedy nowe biskupstwo san-
domierskie (1818) utworzone zostało. Właściwie jednak zajęło ono miejsce semi-
narium kieleckiego, dlatego że Kielce przyłączone zostały do tej nowo utworzonej 
diecezji sandomierskiej i straciły seminarium.

Seminarium diecezjalne w Kielcach było hojnie dotowane90 i przetrwało do trze-
ciego rozbioru. Następnie bp Wojciech Górski, który ze zniesionej diecezji tarnow-
skiej (1805) przeniósł się do nowo założonego biskupstwa kieleckiego, począł czynić 
zabiegi o przywrócenie seminarium duchownego w Kielcach, którego w Tarnowie 
wcale nie było od założenia tegoż biskupstwa (1785) aż do roku 1832. Diecezja ta, 
oderwana od macierzystej diecezji krakowskiej, stała się pasożytem, bo żywiła się 
jej kosztem, nie mówiąc już nic o stratach, jakie kościół w Krakowie poniósł przez 
zabór dóbr i funduszów kościelnych, lokowanych na dobrach w Galicji. Wywołało 
to taką niechęć, że kapituła krakowska zabraniała nawet (1786) przyjmować ko-
gokolwiek chorego z Galicji do szpitali krakowskich, które były w jej zarządzie, 
o czym później powiemy.

Następnego roku wydane zostało Zalecenie do Seminariów diecezji krakow-
skiej od Urzędu Biskupiego (20 sierpnia 1787), w którym zakazano przyjmować 
aspirantów z diecezji tarnowskiej, dlatego że mimo przysięgi „środkującej”, którą 
potem gwałcili, wracali do diecezji tarnowskiej, gdzie dla braku seminarium i wy-
nikającego stąd braku duchowieństwa łatwość była otrzymania beneficjów, tak 

 87 Arch. KK, Acta Ep., vol. 98, fol. 70–72, d. 23 Augusti 1760. Rektor kolegium jezuickiego w Lublinie 
ks. Wojciech Bystrzonowski zrezygnował z zarządu seminarium diecezjalnego, który jezuitom powierzył 
bp Trzebnicki. Seminarium to było przy kolegiacie św. Michała. Sołtyk mianował rządcą tego seminarium 
ks. Grzegorza Łuczaja ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Klucze wręczył mu dziekan kolegiaty ks. Jan 
Lenczowski.

 88 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz. cyt., s. 187; W. Chotkowski, Historia 
polityczna dawnych klasztorów panieńskich w Galicji, dz. cyt., s. 377.

 89 Encyklopedia kościelna, Warszawa 1879, t. 12, s. 348.

 90 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz. cyt., s. 186–187.
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że i zbiegom z diecezji krakowskiej z łatwością je dawano. Zalecenie to oparte było 
na liście pasterskim księcia prymasa Poniatowskiego, wydanym w sprawie semi-
nariów91. W drugim artykule przepisano, żeby do seminariów przyjmowano tylko 
takich, którzy przy innych wszelkich przymiotach język łaciński z gruntu rozumie-
ją, a zatem do lekcji teologicznych są sposobni. Ważną zmianę w dotychczasowym 
ustroju seminariów zaprowadzał Artykuł III. Dotąd bowiem święcono kleryków już 
po dwóch latach nauki, i to przez wzgląd na brak funduszy i kapłanów, teraz zaś – 
ponieważ diecezja mniej kapłanów potrzebowała – pozwalało Zalecenie trzymać 
ich przez trzy lata, a tylko zdatniejszych mogli przełożeni przedstawić do święceń 
już po dwóch latach92.

Charakterystyczny dla owych czasów jest przepis (Artykuł IV), żeby w semina-
riach dawano lekcje geometrii praktycznej (planimetrii) jako potrzebnej kapłanom 
do mierzenia ogrodów, pól, placów itd. Lekcje te miały być udzielane jeżeli nie co 
dzień, to przynajmniej trzy razy na tydzień „dlatego, że Jaśnie Oświecony Książę 
Pasterz te lekcje zaleca”. Następny artykuł dotyczył ubioru kleryków, dobrych oby-
czajów, nad którymi zalecał przełożonym ścisły nadzór i wydalanie za wszelkie 
przekroczenia z obowiązkiem, żeby wydaleni powracali koszty „za chleb zjedzony”. 
Wreszcie następował przepis, żeby przełożeni nie spuszczali się na egzaminy przed 
święceniami („examina ordinandorum”), które są raczej ceremonią niż rzeczywi-
stym egzaminem, lecz żeby się starali poznać dokładnie zdatność i wartość alumna 
w czasie jego pobytu w seminarium i po wspólnej naradzie decydowali, do jakiego 
egzaminu i do jakich święceń ma być przypuszczony.

W myśl tej nowej ordynacji zobowiązani zostali przełożeni seminariów do ułoże-
nia wykazu seminarzystów (tabella descriptoria), w którym miała być wyszczegól-
niona każdego z osobna pojętność (capacitas), zachowanie itd. Taką tabelę przed-
łożyli kapitule w roku 1793 rewizorzy seminarium na Stradomiu, delegowani przez 
kapitułę dwaj kanonicy, Wojczyński i Lochmann93. Zwykle jednak byli prowizorami 
tegoż seminarium dwaj kanonicy delegowani, jeden ze strony ordynariatu, drugi 
ze strony kapituły, bo tak przepisywała ordynacja fundatora tegoż seminarium, 
bpa Szaniawskiego. Dlatego też w roku 1775 byli prowizorami ze strony kapituły 
kanonik Benedykt Trzebiński, a ze strony ordynariatu Ossowski94.

 91 J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy, t. 5, dz. cyt., s. 185–187.

 92 Arch. CCC, vol. 25, fol. 87, d. 11 sierpnia 1787 (kopia).

 93 Arch. CCC, vol. 25, fol. 279, d. 14 Maji 1793.

 94 Arch. CCC, vol. 25, fol. 574, d. 14 Febr. 1785.
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Właśnie w tym roku zawarty został układ warszawsko-wiedeński, po którym za-
brane zostały dobra kościelne krakowskiego duchowieństwa położone w Galicji, lecz 
jeszcze cztery lata pierwej (1781) utracili misjonarze, którzy utrzymywali seminarium 
na Stradomiu, jedenaście wsi i siedem folwarków, a to z tej racji, że przeznaczono je 
na utrzymanie seminarium we Lwowie. Administracja domen państwowych obliczała 
dochód z tych dóbr na 5850 fl., czyli 23 400 złp, ale obliczenie to było, jak zwykle, 
bardzo powierzchowne i nieścisłe95. Ponieważ w sprawę tego zaboru wmieszany był 
przełożony misjonarzy we Lwowie jako komisarz rządowy i oświadczył, że prefekt 
seminarium na Stradomiu ks. Andrzej Hevner na zabór się zgodził, przeto wniósł 
tenże urzędowy protest do aktów konsystorskich przeciwko tej fałszywej insynuacji 
i przeciwko zaborowi96.

Strata tak wielka musiała się odbić na liczbie utrzymywanych dotąd seminarzy-
stów. Wedle dekretu erekcyjnego bpa Szaniawskiego (1732) naznaczona była liczba 
osiemnastu alumnów funduszowych, to jest utrzymywanych bezpłatnie. Sołtyk 
zmienił ten status o tyle, że (1779) zniżył go na siedemnastu kleryków, a to dlatego, 
żeby jedno miejsce funduszowe było zawsze wolne dla umieszczenia tam za karę 
skazanych na rekolekcje kapłanów („presbyteros dissolutos et immorigeros”)97. 
Jeśli więc za dobrych czasów było w seminarium na Stradomiu tylko siedemnaście 
miejsc funduszowych, to w trzy lata później, po utracie większej części fundacji, 
mogło ich być chyba kilka. Jednakże bp Szaniawski miał inny jeszcze cel przy swo-
jej fundacji, bo przeznaczył ją także na to, żeby misjonarze mogli odbywać misje 
ludowe w diecezji. Na ten obowiązek, nałożony przez fundatorów, powoływał się 
też superior misjonarzy i prefekt seminarium na Stradomiu ks. Hewner w proteście 
wyżej wspomnianym, który wniósł do aktów konsystorskich (1781). Ta potrzeba 
misji ludowych była też powodem, że książę Michał Poniatowski zrobił znaczny 
zapis na ten cel.

Już w kwietniu 1791 roku zapowiedział sufragan Olechowski, że książę prymas 
Poniatowski zamierza legować 120 000 złp, przypadających mu za administrację 
diecezji krakowskiej, na potrzeby misji ludowych i powiększenie liczby alumnów 
w seminarium na Stradomiu. Na to obiecał ułożyć osobną ordynację, którą też na ma-
jowej kapitule tego roku odczytano i kazano w aktach umieścić. Kapitał oddany 

 95 Arch. MWiO, Acta 102, Sign. 191, ex Augusto 1787, G. S. Ausweis der Galiz. u. Lodomer. KK. Domainen 
Administration. Były to następujące dobra: wieś Stawisko, klucz Dobranowice (dwie wsie, dwa folwarki), 
klucz Niewiarów (cztery wsie, cztery folwarki), Jaroszówka, Podgrodzie, Śnidówka, Zielona, Kurdwanów 
i Skotniki (wieś z folwarkiem).

 96 Arch. KK, Acta Ep., vol. 101, fol. 216, d. 28 Augusti 1781.

 97 Arch. KK, Acta Ep., vol. 99, fol. 468, d. 29 Augusti 1779.
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został w opiekę kapitule, dlatego uchwalono złożyć go w skarbcu kapituły i wy-
brano prokuratorami tej sprawy dwóch kanoników, Minockiego i Woyczyńskiego. 
Prokuratorzy ulokowali połowę tego kapitału na dobrach magnificae Dembińska, 
starościny wolbromskiej, Węgrzynów, a drugą połowę (60 000 złp) na dobrach 
Joachima Morsztyna, starosty skotnickiego98.

Ten przykład podziałał tak na sufragana Olechowskiego, że następnego roku 
(1792) na majowej kapitule generalnej oznajmił, że zapisuje 100 000 złp na ten sam 
cel. Przekonał się bowiem, jak dobroczynny wpływ wywierają misje, a ponieważ 
najlepsza część fundacji bpa Małachowskiego na ten cel przeznaczona (1695) teraz 
w Galicji przepadła i misjonarze misji odprawiać nie mogą, przeto sumę 100 000 złp 
na ten cel zapisuje. Większa jej część pochodzi z własnych pieniędzy („ex suo 
proprio peculio”), a reszta z tych, które przy zarządzie diecezji do jego dyspozy-
cji jeszcze zostały. Całą tę sumę lokował na dobrach brata swojego Magnifci Jana 
Olechowskiego, komisarza wojennego radomskiego – i to 50 000 złp na wsiach 
Żórawica, Obrazów i części Lenarczyce (w województwie sandomierskim), a drugie 
50 000 złp na dobrach miasta Sienno oraz na wsiach Starawieś i Tarnówek (w wo-
jewództwie sandomierskim, powiecie radomskim). Lokacje te oblatowane zostały 
w aktach grodzkich krakowskich 13 lipca 1792 roku99.

Drugie seminarium w Krakowie było tzw. zamkowe, założone (1603) przez 
Bernarda Maciejowskiego, który do niego inkorporował dwie altarie: św. Małgorzaty 
i św. Tomasza Biskupa i Męczennika, oraz prebendę Świętej Trójcy w katedrze kra-
kowskiej. Dom prebendarzy służył na pomieszczenie tegoż seminarium arcense. 
Biskup Jan Małachowski powierzył jego zarząd misjonarzom (1692), ale kapituła zgo-
dziła się tylko na przyjęcie trzech członków tego zgromadzenia do zarządu. Dopiero 
bp Szaniawski, który przebudował gmach seminaryjny, wymógł na kapitule (1728), 
żeby oddała misjonarzom zarząd dóbr fundacyjnych i dopuściła osiem osób tegoż 
zgromadzenia do zamieszkania w seminarium100, lecz przełożony musiał składać 
osobną przysięgę w konsystorzu. Liczba kleryków była ustanowiona na dwanaście, 
z czasem jednak rosła aż do trzydziestu przez dotacje biskupów. Liczba ta zależała 
od regularnego wpływu dochodów, a po pierwszym rozbiorze musiała zeszczupleć.

Klerycy tegoż seminarium obowiązani byli śpiewać na procesjach i na mszach 
konwentualnych, na które się schodziła kapituła katedralna101. Prowizorem semi-

 98 Arch. CCC, Prothocol., vol. 30, fol. 185, Sabat. 16 Aprilis 1791; fol. 242, d. 10 Maji 1791.

 99 Arch. CCC, Prothocol., vol. 30, fol. 243, die 11 Maji 1792.

 100 S. Wysocki, Seminarium zamkowe w Krakowie, Lwów 1910, s. 11, 31 i 132.

 101 Arch. CCC, Prothocol., vol. 30, fol. 107, a. a. 1754; fol. 256, a. a. 1765.
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narium ze strony ordynariatu mianowany był przez Sołtyka kanonik Pruski, lecz 
zrzekł się tego obowiązku w roku 1782 i w jego miejsce naznaczony został – już 
za rządów księcia Poniatowskiego – kanonik Ostrowski102.

Prefektem tegoż seminarium zamkowego był teraz ks. Jakub Jachimski, misjonarz, 
a tak godnie sprawował swoje obowiązki, że kiedy umarł (1789), kapituła pozwoliła 
go pochować w katedrze w kaplicy Szaniawskich jako dobrze zasłużonego około 
zarządu seminarium zamkowego i wychowania duchownej młodzieży. Klerycy 
brali oczywiście udział w jego pogrzebie, a kapituła wyznaczyła na koszty pogrzebu 
300 złp z funduszów na alumnaty zagraniczne („ex massis extra Regnum, in procura-
toria existentibus”). Z tego otrzymali misjonarze 100 złp na msze i 100 złp ubodzy103. 
Po śmierci ks. Jachimskiego powierzono zarząd seminarium zamkowego general-
nemu wizytatorowi misjonarzy Pawłowi Kondratowiczowi, który w myśl ordynacji 
bpa Szaniawskiego (z 1728 roku) złożył w konsystorzu przysięgę na posłuszeństwo 
ordynariuszowi krakowskiemu i sufragan Olechowski przypuścił go do zarządu104.

Przy zaborze dóbr misjonarzy w 1781 roku straciło seminarium zamkowe swoje 
wsie dotacyjne Kurdwanów i Skotniki. Administracja domen cesarskich ceniła ich 
dochód na 47 fl. 24 kr.105. Natomiast wsi Sieciechowice, której dochody polecono 
zbadać komisji wyznaczonej (1765) przez Sołtyka106, nie znajdujemy w spisie dóbr 
zabranych. Może więc nie została wtedy zabrana, chociaż obecnie należy do fun-
duszu religijnego.

Seminarium zamkowe zajmowało dwupiętrowy gmach obszerny i – jak na owe 
czasy – wspaniały, sąsiadujący z kamienicą, która była własnością kolegium księży 
wikariuszy katedralnych. Miało też własną kaplicę, w której zamierzał Sołtyk udzie-
lić święceń klerykom przed swoim wyjazdem na podróż wizytacyjną do Galicji, 
gdzie został aresztowany. W tym też seminarium urządziła mu kapituła krakow-
ska mieszkanie zajmujące całe pierwsze piętro i tu przebywał, aż go wywieziono 
do Kielc na dalsze więzienie. Seminarium to na Zamku istniało do 1801 roku. 
Wtedy dał dwór wiedeński pozwolenie gubernatorowi do obrócenia gmachu se-
minaryjnego na potrzeby wojska. Alumni z tegoż seminarium przeniesieni zostali 

 102 Arch. CCC, Acta Act., vol. 25, fol. 418, d. 7 Octobris 1782. Tenże kanonik Pruski dał na wychowa-
nie sześciu dziewcząt w szkole klasztornej panien prezentek u św. Jana 4000 złp, a następnie dał jeszcze 
6000 złp na wychowanie drugich sześciu dziewcząt, cfr. Prothocol., fol. 145, d. 17 Decembr. 1790; fol. 126, 
d. 17 Decembr. 1791.

 103 Arch. CCC, Prothocol., vol. 30, fol. 97, Martis 12 Maji 1789.

 104 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 396, d. 31 Julii 1789.

 105 Arch. MWiO, Acta 102, Sign. 191, ex Augusto 1787.

 106 Arch. KK, Acta Ep., vol. 98, fol. 192, d. 19 Augusti 1765.
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(1808) do seminarium na Stradomiu razem z funduszem zakładowym ( fundus 
instructus). Gmach seminaryjny oszacowano na 15 366 fl. 40 kr. (61 465 złp). 
Za pieniądze zyskane ze sprzedaży kupiono papiery państwowe na rzecz semina-
rium misjonarzy na Stradomiu, bo tak przepisywał dekret nadworny z 21 paździer - 
nika 1802 roku107.

Trzecie seminarium diecezjalne w Krakowie było akademickie, przy uniwersyte-
cie, założone w 1757 roku przez bpa Załuskiego w dawnej bursie Sisiniego i doku-
pionej kamienicy przy ulicy Gołębiej. Zostawało pod zarządem księży świeckich, 
profesorów uniwersytetu. Prefekta i wiceprefekta tegoż seminarium mianował rektor 
uniwersytetu. Bp Andrzej Załuski inkorporował do tegoż seminarium akademic-
kiego (5 czerwca 1758) parafialny kościół św. Szczepana w Krakowie, i to w ten 
sposób, że patron tegoż kościoła, starosta lipowiecki, mógł odtąd prezentować na to 
probostwo tylko wiceprefekta tegoż seminarium akademickiego, którego mu rektor 
uniwersytetu przedstawił. Seminarium to miało znaczne stałe uposażenie (donato 
perpetua), mianowicie dom w Krakowie, zwany Latarnia; sołectwa: Rudnik Większy 
i Mniejszy, Strzemieszyce, Jaworzno i Sieciechowice108. Po pierwszym rozbiorze 
utraciło to seminarium wieś Śleszowice (w ówczesnym okręgu myślenickim), której 
dochód oceniała administracja cesarskich domen na 462 fl. (1 848 złp)109. Aby tę 
stratę wynagrodzić, zniósł książę prymas Poniatowski (8 marca 1783) kościół para-
fialny św. Jakuba na Kazimierzu, którego proboszcz, kanonik katedralny ks. Antoni 
Żołędziowski tego roku umarł. Administratorem majątku tego zniesionego kościoła 
mianował książę prymas profesora ks. Rydulskiego, prefekta seminarium akade-
mickiego, proboszcza św. Szczepana i kanclerza kolegiaty św. Anny. Administrator 
sprzedał kościelne srebra, role, grunty, ogrody, domy i materiał budowlany zburzo-
nego kościoła św. Jakuba, a kwotę zebraną z tego źródła, 17 000 złp, umieścił na do-
brach Zbikały110. Ta suma 17 000 zł zmniejszyła się o 10 000 złp, które ks. Rydulski 
wydał na reperację kościoła św. Szczepana, bo 2 maja 1788 roku wynosiła około 
37 528 złp 24 gr111 – złożonych w konsystorzu. Znosząc kościół św. Jakuba, zniósł 
książę prymas i bractwo Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które tam istniało, 

 107 Arch. MWiO, Acta 102, Gener. G., Sign. 200, ex Januar. 1805, G. S. Bericht galiz. Landesguber., 
Lemberg, 17 August 1804. G. Z. 22913 Hofdekret, Wien, 18 December 1801. G. Z. 2284 ex 1801. Gubernial 
Verordnung, Lemberg, 28 August 1808. G. Z. 14292 Hofdekret, Wien, 21 October 1802. H. Z. 2668.

 108 Arch. KK, Acta Ep., a. a. 1754–1756, vol. 100, fol. 236; vol. 98, fol. 191, d. 19 VIII 1765.

 109 Arch. MWiO, Acta 102, Sign. 191, ex Augusto 1787. Ausweis., Lemberg, 10 Christmonat 1786.

 110 Arch. KK, Acta Ep., a. a. 1790–1791, vol. 118, fol. 196.

 111 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 175, d. 2 Maji 1788.
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i zabrał jego kapitał 1000 złp, lokowany (1723) na dobrach Łatanice. Do sprawy tej 
wrócimy jeszcze później.

Po śmierci ks. Rydulskiego był prefektem seminarium akademickiego (1790) 
ks. Józef Muszyński, równocześnie proboszcz św. Szczepana i świętych Piotra 
i Pawła, który z prebendalnego zamieniony został na filialny, o czym później bę-
dzie jeszcze mowa. Był też ks. Muszyński mianowany (1791) egzaminatorem po-
synodalnym równocześnie z ks. Andrzejem Hewnerem, przełożonym seminarium 
na Stradomiu, ks. Pawłem Kondratowiczem, prefektem seminarium zamkowego, 
i ks. Drążewskim, wiceregensem seminarium w Kielcach112. Poprzedniego roku 
otrzymał ks. Muszyński instytucję na altarię Wszystkich Świętych w kościele kate-
dralnym, do której był przywiązany obowiązek wygłaszania kazań w uroczystości 
Zbawiciela i Najświętszej Maryi Panny. Prezentowany był na tę altarię przez rektora 
uniwersytetu113. Profesor tegoż seminarium zamkowego ks. Zglenicki zaproszony 
został przez kapitułę razem z ks. Czochronem, który był Collega Major, z kazaniami 
na uroczystości św. Stanisława i św. Wacława114.

Oba te seminaria, zamkowe i akademickie, zajęte zostały (1801) przez wojsko au-
striackie. Alumnów przeniesiono do seminarium na Stradomiu, a uposażenie ( fundus 
instructus) umieszczono w papierach państwowych. Gmach seminarium akademic-
kiego oszacowano na 5 814 fl. 45 kr. (23 256 złp) i stosownie do dekretu nadwornego 
(1802) ulokowano w papierach publicznych na rzecz seminarium na Stradomiu115. 
Seminarium akademickie kształciło młodzież duchowną, posiadającą wykształcenie 
wyższe niż alumni dwóch drugich seminariów, którzy się tamże tylko przez dwa 
lata kształcili. Wszelako po reformie uniwersytetu uczęszczali alumni seminarium 
akademickiego tylko na wykłady historii kościelnej, teologii dogmatycznej i prawa 
kościelnego w uniwersytecie, lecz teologii moralnej słuchali w seminarium, a na inne 
lekcje wcale nie chodzili. Natomiast klerycy tych zgromadzeń zakonnych, którym 
było powierzone nauczanie w szkołach publicznych, musieli bywać na wszystkich 
wykładach i egzaminach, razem z kandydatami stanu akademickiego.

W pierwszych latach po reformie Kołłątajowskiej (1780–1784) urządzała szkoła 
teologiczna w uniwersytecie dysputy publiczne na końcu roku szkolnego dla uczniów 

 112 Arch. CCC, Prothocol., vol. 30, fol. 221, Sabbatho 8 Octobris 1791.

 113 Arch. KK, Acta Ep., vol. 118, fol. 623, Veneris 31 Decembris 1790.

 114 Arch. CCC, Prothocol., vol. 30, fol. 281, Mercurii 15 Maji 1793.

 115 Arch. MWiO, Acta 102, Gener. G., Sign. 200, ex Januar. 1805; G. S. Guber., Akt. 20484, ex 1801. 
Gub. Verordnung. Lemberg 25 Juli 1801. Nr 10915. G. Z. 22847 ex 1801. Hofdekret. Wien, 21 October 1802. 
H. Z. 2668.
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kolegium moralnego. Dysputy te ustały następnie, a chociaż wolno było każdemu 
uczniowi ogłaszać propozycje (tezy) na publiczny popis, czy to z teologii, czy z ca-
łego prawa („ex universo jure”), nikt się jednak ze studentów nie zgłaszał. Sprawiła 
to wielka łatwość otrzymania stopni doktorskich, zaprowadzona przez Komisję 
Edukacyjną. Wystarczy tu nadmienić, że w przeciągu czterech lat (1780–1783) było 
kreowanych 41 doktorów teologii, a 18 doktorów prawa116.

Wspomnieć tu jeszcze trzeba o seminarium kandydatów akademickich, które 
założone zostało w 1780 roku, lecz istniało tylko trzy lata, to jest do końca lipca 
1783 roku. Na to seminarium wyznaczyła Komisja Edukacyjna kolegium pojezuic-
kie św. Piotra, a patent na rektora tegoż seminarium dała ks. Popławskiemu, profe-
sorowi prawa natury i ekonomii politycznej, przydawszy mu dwóch prefektów dla 
dozoru kandydatów, którzy mieli wspólny stół i mieszkanie. Koszty utrzymania 
tego seminarium wynosiły rocznie przeszło 30 000 złp, a przy tym uznała Komisja 
Edukacyjna taki sposób wychowania przyszłych profesorów „zupełnie do konwik-
torskiego podobny, za szkodliwy do praktycznego wprawiania się w obowiązki ży-
cia profesorów”. Seminarium zostało więc zamknięte, a kandydatom wyznaczono 
mieszkania po bursach i pozwolono podejmować prywatną edukację dla uczniów 
w szkołach podwydziałowych krakowskich. Dla dozoru specjalnego nad kandydata-
mi wybrany został ks. Garycki, profesor prawa rzymskiego. Początkowo pociągani 
byli kandydaci co miesiąc do egzaminów piśmiennych, lecz następnie odbywały się 
(od 1783 roku) egzaminy co sobotę117.

Opróżnione po zniesieniu tegoż seminarium kolegium św. Piotra oddał książę 
prymas cystersom.

9. Studium cystersów u św. Piotra w Krakowie

Z poprzedniego opowiadania wynika, że Komisja Edukacyjna nie mieszała się 
do spraw wewnętrznych seminariów diecezjalnych, ale że jej prezes książę Michał 
Poniatowski porobił znaczne zmiany w dotychczasowym planie nauk już przez 
to samo, że czas ich trwania o rok przedłużył i zaprowadził naukę planimetrii, do-
tąd po seminariach niewykładanej. Zmiany te wychodziły jednak od władzy jego 
biskupiej, czyli tzw. jurysdykcji duchownej, w której zakres Komisja Edukacyjna 
wchodzić nie chciała. Natomiast zajęła inne stanowisko wobec tzw. studia domesti-
ca, które utrzymywały zakony i kształciły w nich swoich kleryków. Przypomnieć 

 116 Arch. SAK, Nr 45, fol. 33, fol. 30.

 117 Arch. SAK, Nr 45, fol. 37–41.
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tu trzeba, że wszystkie studia zakonne zostały w Galicji przez Józefa II zamknięte, 
a zakony zmuszone do posyłania swoich kleryków na studia teologiczne do general-
nego seminarium i Wydziału Teologicznego we Lwowie. Studia te zakonne chciała 
Komisja Edukacyjna poznosić, a przynajmniej zmusić do tego, żeby się stosowały 
do planu przez nią przepisanego i kazały uczyć swoich kleryków w Krakowie. Z tej 
przyczyny założone zostały tutaj studia cystersów i bazylianów, a szkoła klasztorna 
w Trzemesznie przemieniona na akademię.

Studium generalne cystersów w Mogile miało być zniesione, zwłaszcza że Komisja 
Edukacyjna mogła się powoływać na brewe Bonifacego IX (27 maja 1401), zaka-
zujące cystersom w Mogile, pod ekskomuniką, odbywania nauk gdzie indziej niż 
w Krakowie. Taki sam zakaz wyjednał Mikołaj Trąba u generała cystersów Jana 
na soborze w Kostnicy [staropolska nazwa Konstancji - uwaga wydawcy] (25 czerw-
ca 1417)118. W tym celu darował nawet Jagiełło cystersom kamienicę na bursę, a ci 
w jej miejsce zbudowali następnie wygodniejszą ze składek nakazanych wszystkim 
opactwom w Polsce. Jeszcze w XVI wieku tytułował się opat mogilski „wieczystym 
konserwatorem i komisarzem obrony praw i przywilejów uniwersytetu krakowskie-
go”. Były to czasy, kiedy członkowie zakonów bywali profesorami uniwersytetu, 
i Maciej Miechowita, syn Stanisława, był w roku 1519 siódmy raz („septima vice”) 
rektorem, a Stanisław Skawiński miechowita umarł jako profesor (29 marca 1527)119. 
Związek ten z uniwersytetem rozchwiał się z latami, bo każdy zakon pragnął sam 
kształcić i wychowywać swoich kleryków. Studium zakonne generalne dla wszyst-
kich opactw cystersów istniało w Mogile od 1720 roku, zatwierdzone przez Stolicę 
Apostolską i generała zakonu. Aby uniknąć zagłady zamierzonej przez Komisję 
Edukacyjną, weszli cystersi w układy z księciem prymasem, jej prezesem, i obie-
cali sześciu kleryków kształcić w Krakowie. Rezultat był ten, że książę Michał 
oddał gmachy kolegium pojezuickiego u św. Piotra cystersom z Mogiły (uchwałą 
w Warszawie, na sesji ekonomicznej 14 października 1785). Tę uchwałę Komisji 
Edukacyjnej przedłożył Stanisław Jasiński konsystorzowi krakowskiemu już po czte-
rech dniach (18 października). Z aktu tego dowiadujemy się, że Komisja Edukacyjna 
chciała zamknąć studium generalne zakonu cystersów w Mogile, lecz „zważywszy 
przełożenia jurysdykcji duchownej”, zgodziła się na to, żeby studium cystersów 
wraz z funduszami klasztoru było przeniesione z Mogiły, gdzie miał zostać tylko 
sam kościół farny z wydzielonym dla siebie opatrzeniem, do Krakowa, do gmachu 

 118 Monografia opactwa Cystersów we wsi Mogile, Kraków 1867, s. 22, dok. 103. 

 119 Codex Diplomaticus Universitatis Cracoviensis, Pars IV, Cracoviae 1886.
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pojezuickiego, a w ten sposób cystersi będą mieli przy boku uniwersytetu większą 
sposobność do nauki120.

Układ pomiędzy cystersami a księciem prymasem został jednak ostatecznie sfor-
mułowany dopiero następnego roku (27 lipca 1786). Mocą tego układu zatrzymali 
cystersi klasztor w Mogile obok zajętego w Krakowie kolegium pojezuickiego, lecz 
zrzekli się praw do kościoła św. Bartłomieja, parafialnego w Mogile, który był in-
korporowany do klasztoru, i wyznaczyli na stałe udotowanie tegoż kościoła dwie 
wsie, Wiktorowice i Wrożenice, będące dotąd własnością klasztoru. Oprócz tego 
odstąpili dziesięciny snopowe wszelkiego ziarna i siewu od wszystkich kmieci, 
dzierżawców, ogrodników i mieszkańców wsi Mogiła i Czyżyny, jak są wymienione 
w libri beneficiorom. Nadto jeszcze pięć domów, będących przy kościele parafialnym, 
z przyległymi ogrodami itd. Natomiast książę Michał Poniatowski zwolnił cyster-
sów od ciężaru duszpasterstwa i połączył gmach kolegium u św. Piotra z klasztorem 
w Mogile, tak żeby tworzyły jedną całość (unum corpus).

Administratorem kościoła parafialnego w Mogile mianowany został kanonik 
Trzebiński, który naznaczył na komendarza tejże parafii ks. Ptaszyńskiego, regensa 
kancelarii konsystorskiej i notariusza, a przy tym plebana w Czulicach121. Przy tylu 
urzędach, które obaj piastowali, niewielką miała prawdopodobnie pociechę parafia 
nowo utworzona w Mogile z administratora i komendarza. Układ ten zatwierdzony 
został przez nuncjusza w Warszawie Ferdynanda Marię Saluzzo 20 marca 1787 roku, 
a przeor cystersów Paweł Gorzeński przedłożył go w konsystorzu krakowskim celem 
ingrosowania do akt konsystorskich122.

Cystersi zajęli obszerny gmach pojezuickiego kolegium u św. Piotra, odnowili go 
i urządzili swoim kosztem i założyli studium generalne cystersów. Utrzymywali tutaj 
wedle umowy sześciu kleryków. Na ich utrzymanie płaciły opactwa, z których byli 
przysłani na nauki do Krakowa, w uniwersytecie. Ponieważ jednak układ z księciem 
prymasem nie zniósł studium zakonnego w Mogile, tylko wcielił do krakowskiego, 
przeto jeden przełożony zarządzał obydwoma i w Mogile studium nadał istniało. 

 120 Arch. KK, Acta Ep., vol. 114, fol. 435–438, d. 18 Octobris 1785. Dan w Warszawie, na sesji ekono-
micznej dnia 14 października 1785. Michał Poniatowski, Książę Prymas, Prezydujący Kom. Eukac. Franc. 
Zabłocki, Komisji Edukac. protokolista. Stan. Brodziński, Notar. Apostol. Cancel. Curiae Epp. Vice-Regens. 
Por. Encyklopedia kościelna, t. 3, dz. cyt., s. 595.

 121 Arch. KK, Acta Ep., vol. 116, fol. 227–234. W Warszawie, 27 Julii 1786, Stephanus Hołowczyc, 
Canonic. Crac. et Varsavien. Plenipot. Fr. Paulus Gorzeński, Prior Mogilensis Ord. Cister. Plenipot., Sab. 2 
Sept. 1786; fol. 238, d. 20 Augusti 1786; fol. 243, d. 18 Septembr. 1786. 

 122 Arch. KK, Acta Ep., vol. 116, fol. 127, Mercur. 18 Aprilis 1787. Ferdinandus Maria Saluzzo. Patricius 
Neapolitanus ex Ducibus Coritiani etc., dat. Varsaviae, 29 Martii 1787.
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Tutaj odbywali klerycy zakonni drugi rok probacji i pobierali nauki teologii moralnej 
i wymowy kaznodziejskiej123.

Pobyt cystersów w Krakowie trwał jednak tylko lat niespełna dziewięć. Zaraz 
po zajęciu Krakowa w wigilię Trzech Króli 1796 roku oglądał gmach kolegium 
św. Piotra Landeskomissär i uznał go za stosowny na pomieszczenie w nim sądu 
ziemiańskiego i apelacyjnego (Appellationsgerricht und Landrecht). Cystersi musieli 
przeto ustąpić do Mogiły, ale począwszy od 1 maja 1796 roku, należał im się czynsz 
od zajętego gmachu u św. Piotra, wynoszący 401 fl. 34 kr. Dyrekcja budowlana 
oszacowała bowiem wartość budynków na 53 139 fl. 30 kr. i wedle tego obliczyła 
czynsz wyżej wymieniony. Tymczasem minęło lat siedem, a cystersi nie oglądali 
z tego obiecanego czynszu ani krajcara, ba, nawet powstała tymczasem wątpliwość, 
czy im się w ogóle jakie odszkodowanie należy. Gubernium zdało tę wątpliwość 
najwyższej decyzji w Wiedniu w sprawozdaniu gubernialnym z 1803 roku.

Doskonale jednak wiedziało gubernium, że kolegium św. Piotra zostało oddane 
cystersom przez Komisję Edukacyjną („von der vormaligen Erziehungskommission”) 
w zamian za to, że zabrano im probostwo, teraz więc powstał (1804) nowy pomysł, 
żeby to probostwo na nowo wcielić do konwentu w Mogile, za co powinni by się cy-
stersi zrzec gmachu św. Piotra124. Układy wlokły się jeszcze w roku 1804 i skończyły 
na niczym. Jeżeli się przy tym zważy, że cystersi mogilscy stracili w Galicji położone 
dobra, klucz Ryczów (trzy wsie), a nadto cztery wsie: Przewóz, Rybitwy, Żygodowice 
i Stryszową, których dochody podawała administracja domen cesarskich na 3 184 fl. 
(12 736 złp)125, to łatwo zrozumieć, że oddanie na dotację probostwa dwóch wsi itd. 
było dla opactwa w Mogile dosyć dotkliwą stratą, tym bardziej że część dóbr tegoż 
opactwa należała (od konkordatu z 1736 roku) do opata komendarza.

10. Studium bazylianów w Krakowie

Równocześnie, kiedy cystersi poczęli czynić zabiegi, żeby uratować opactwo w Mo-
gile od zagłady przez Komisję Edukacyjną, zgłosili się (1784) przełożeni prowincji 
koronnej bazylianów do księcia Michała jako prezesa Komisji Edukacyjnej z nastę-
pującą prośbą. Chcieli zastosować się do rozporządzenia Komisji i umieścić w Kra-

 123 Encyklopedia kościelna, Warszawa 1874, t. 3, dz. cyt., s. 505.

 124 Arch. MWiO, Acta 192, Gener. G., Sign. 200, ex Januario 1805. G. S. Gubern. Akt., Nr 4377, ex 1801. 
Gubernialbericht 21 April 1803 G. Z. 875. Bericht des galiz. Landesguber., Lemberg, 17 August 1804. 
G. Z. 22913.

 125 Arch. MWiO, Acta 102, Sign. 191, ex Augusto 1787. Domainen Administrations Rechnugs Konfektion, 
Lemberg, 10 Christmonat 1786. Habermann.
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kowie kilku profesów swojego zakonu, żeby tam korzystali z ulepszonych nauk, lecz 
prosili, żeby książę prymas obmyślił dla nich jaki dom na mieszkanie. Generałem 
bazylianów był ojciec Ważyński, a prowincjałem ojciec Onufry Bratkowski.

Wiemy o tym archimandrycie Bratkowskim, że był to człek zaradny i już przed 
dziesięciu laty przesłał do Wiednia (1774) długą prośbę, w której między innymi do-
magał się, żeby rząd oddał bazylianom kolegia pojezuickie w Jarosławiu, Samborze 
i Stanisławowie, i nadto dał potrzebne na to fundusze, żeby w nich mogli założyć 
szkoły ruskie. O zakładaniu osobnych szkół dla Rusinów myślano wprawdzie wów-
czas w Wiedniu, ale z wyznaczeniem potrzebnych na to pieniędzy nie bardzo było 
spieszno, a kolegiów także bazylianom dać nie myślano. Skończyło się też na tym, 
że na prośbę tegoż ojca Bratkowskiego pozwolono znieść trzy małe klasztory ba-
zylianów, a wybudować jeden większy w Drohobyczu i założyć w nim szkołę126.

Po pierwszym rozbiorze należały wprawdzie do Galicji klasztory bazylianów po-
łożone w diecezjach: lwowskiej, przemyskiej (samborskiej i sanockiej) oraz części 
diecezji bełskiej i łuckiej, lecz najważniejsze diecezje unickie oraz metropolitalna 
stolica zostały w Rzeczypospolitej i tworzyły jeszcze jedną „prowincję koronną”, 
która była zatwierdzona przez Benedykta XIV w 1744 roku. Pełnymi żaglami płynęli 
bazylianie początkowo pod opiekuńcze skrzydła Marii Teresy, a ich protoarchiman-
dryta, czyli generał ojciec Porfiry Skarbek Ważyński jeszcze jako poddany króla 
polskiego prosił (1774), żeby mu wolno było mieszkać we Lwowie i „wraz z całym 
zakonem, leżąc u świętych nóg cesarzowej, w wiecznej uległości umierać”127.

Po dziesięciu latach znacznie jednak ostygły te gorące afekty bazylianów, a prze-
śladowanie i krzywdy doznawane od władyki lwowskiego Leona Szeptyckiego, zno-
szenie bazyliańskich monasterów w Galicji przekonały ich, że na dwór wiedeński 
nie bardzo można się oglądać. Tymczasem w Warszawie zapanowała wielka dla 
nich życzliwość, tak że Komisja Edukacyjna powierzyła im w różnych miejscach 
szkoły, tylko tego żądając, żeby nauki w nich były wykładane wedle jej przepisów 
i planu. Z tego powodu właśnie chcieli bazylianie, stosując się do przepisów Komisji 
Edukacyjnej, utrzymywać przy uniwersytecie w Krakowie kilku zakonników swojej 
prowincji, żeby mogli tym lepiej młodzież w szkołach bazyliańskich kształcić, skoro 
sami się w naukach wydoskonalą128. Czy ojciec Onufry Bratkowski, udając się z tą 

 126 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz. cyt., s. 361–382.

 127 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 2, dz. cyt., s. 373–375.

 128 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 272, d. 24 Junii 1788. „Superiores Provincae Polonae Ord. S. Basilii 
Magni, morem gerendo praescriptis Inclytae Comissionis Educationis Nationalis causa instituendorum 
melius in Scientiis Religiosorum suorum, ac propterea accuratius crudiendae juventuti in Scholis, quas sibi 
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prośbą do księcia prymasa, miał na kolegium św. Piotra w Krakowie te same wi-
doki, jakie wobec rządu austriackiego objawił na kolegia pojezuickie w Jarosławiu, 
Samborze i Stanisławowie, nie umiemy powiedzieć, lecz w każdym razie dał się 
wyprzedzić przez cystersów. Niemniej przeto zajął się książę prymas tak ochotnie 
jego prośbą, że już 14 maja 1784 roku wysłał do Krakowa dekret, żeby tam zniesiono 
jaki klasztor na pomieszczenie bazylianów129.

Trzeba tu przypomnieć, że bazylianie cieszyli się wówczas szczególnymi wzglę-
dami w Warszawie tak dalece, że gdy sejm z 1768 roku przepisał „epokę”, to jest 
rok profesji zakonnej dwudziesty i czwarty, tak jak to uczyniła cztery lata później 
Maria Teresa w cesarstwie, to zrobił wyjątek dla bazylianów, pijarów, teatynów, bo-
nifratrów, misjonarzy i sióstr miłosierdzia130. Król Stanisław August żywił zawsze 
to samo uprzedzenie do zakonów żebrzących, o jakim donosił do Rzymu nuncjusz 
Durini (1768), i przekonanie, że „kaptury niszczą i fanatyzują cały kraj”131, bo jesz-
cze wobec nuncjusza Archettiego (1776) wygrażał się, że mendykanci zaniedbali 
regułę zakonną i nauki, oddają się lenistwu, a są zbyteczni i niepotrzebni. Zarzucał 
głównie to, że mają więcej niż po jednym klasztorze po miastach i przedmieściach, 
gdzie dostateczna jest liczba kleru świeckiego132.

Zarzut ten powtarzał się następnie dosłownie w dekrecie brata królewskiego, 
księcia prymasa, jako argument przy znoszeniu klasztoru bernardynów, o którym 
zaraz będzie mowa. Lecz przy znoszeniu innych klasztorów w Krakowie przytaczano 
brak dostatecznego utrzymania jako powód łączenia dwóch klasztorów jednej reguły 
w tym samym mieście, żeby im ułatwić wspólne wyżywienie. Jako główną przyczynę 
zubożenia klasztorów w Krakowie przytaczano erekcję biskupstwa tarnowskiego 
(1785), po której nałożony został sekwestr na wszystkie kapitały klasztorne, loko-
wane na dobrach położonych w Galicji. Przemilczano jednak, że właściwą przyczy-
ną był zawarty przez księcia prymasa (1785) układ warszawsko-wiedeński, który 
to założenie nowego biskupstwa umożliwił, a sekwestr majątków usprawiedliwił. 
Lecz nadto przytaczano jako drugą przyczynę zubożenie klasztorów krakowskich 

a dicta Comissione Educationis variis in locis comissas habent, aliquot Religiosos Provinciae suae circa 
Universitatem Crac. fovere necessarium existimaverunt”.

 129 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 466.

 130 Volumina legum V, s. 347, tit. Obieranie stanu. 

 131 W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji, t. 1, dz. cyt., s. 116 sq.

 132 Arch. Vatic., Polonia 318. Archetti ad Card. Pallavicini, Varsavia, 21 Agosto 1776. „Obiettò segna-
mente, che tutte le diverse classi degl’ Ordini Mendicanti hanno i loro conventi per oiascheduna, o dentro, 
o in vicinanza delle città principali, fornite gia bastantemente di Clere e di Operarij; onde ne viene, che le 
sudette Communità rimangonsi d’ ordinario inutili ed inoperosi”.
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skutkiem ustawy Królestwa, uchwalonej już przed dziesięciu laty (1775). W tym 
roku bowiem ustanowiona została komisja likwidacyjna długów państwowych, 
która nałożyła na kapitały klasztorne tak wielki podatek, że im ledwo połowa pro-
centów została, a co gorsza, likwidatorzy, tzw. censistae, zabierali nawet kapitały, 
tak że zgromadzenia zakonne musiały prowadzić kosztowne procesy, żeby swoją 
własność odzyskać133. Jedna i druga krzywda służyła teraz w dodatku za powód 
do zupełnego znoszenia klasztorów. Dodać tu trzeba, że książę prymas naznaczył 
(7 marca 1787) osobną komisję do ścisłego zbadania i spisania majątków klasztor-
nych w Krakowie, a mianowicie do wykazania, ile straciły na dochodach wskutek 
wspomnianych dwóch katastrof, którymi zostały dotknięte (1775 i 1785). Na tej 
podstawie miała wyjaśnić się kwestia, czy w ogóle jeszcze mogą nadal istnieć.

Dekret księcia prymasa z 14 maja 1784 roku, dotyczący bazylianów, wykonany 
został dopiero po czterech latach, bo tymczasem upatrzono klasztor, który miał 
potrzebne do zniesienia warunki, to jest był biedny i mógł być połączony z drugim 
klasztorem tej samej reguły w Krakowie. Taki był klasztor ojców bernardynów (Ordo 
Minorum s. Francisco de Observantia) przy ulicy św. Jana, „idąc z rynku po lewej 
ręce”, to jest tam, gdzie dzisiaj są zabudowania należące do Hotelu Saskiego. Zwany 
był „Conventus pacis, seu Paxensis” albo Żłóbek, dlatego że kościół był pod wezwa-
niem Matki Bożej od Żłóbka (BMV ad Praesepe). Na drzwiach tego klasztoru ojców 
bernardynów przybił kursor konsystorski dnia 11 maja 1788 zapozew konsystorza 
generalnego na termin dnia 4 czerwca134.

W dekrecie tym powiedziano to, co wiemy z poprzedniego, o zubożeniu klaszto-
rów krakowskich, lecz dodano jeszcze jedną okoliczność, to jest że w Galicji zaka-
zano kwestować, a granice Galicji dotykają prawie bram Krakowa. Sami zaś miesz-
kańcy Krakowa jałmużnami wyżywić klasztorów nie mogą, zwłaszcza że klasztorów 
jest tak wielka liczba. Za czym klasztory męskie muszą się walić w gruzy („ru-
inosas evadere”), a zakonnice w panieńskich klasztorach, które wcale kwestować 
nie mogą, muszą z głodu i niedostatku ginąć („fame et inedia periri”). Zważywszy 
przeto, że w Krakowie oprócz jedenastu parafialnych kościołów jest jeszcze wielka 
liczba prebendalnych i szpitalnych, książę prymas, powołując się na dekret Soboru 
Trydenckiego (sess. 25, cap. 3 De regular.) i na przywilej Synodu Piotrkowskiego IV 
(1628), wedle których klasztory żebrzących zakonników ograniczone być powinny 

 133 Arch. KK, Acta Ep., vol. 116, fol. 644. Mercurii 19 Decembris 1787: „obstante publica Pegni lege 1775 
quoad Census Ecclesiasticos se referente etiam (proventus ex bonis in Polonia sitis) summopere diminutos 
evasisse et hos diminutos etiam per Censistas retentos, nisi via juris, proindeque cum expensis vindicatos, 
recipi solitos esse”.

 134 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, Mercur. 4 Junii 1788, fol. 252–274.



460 Kasaty klasztorów w Galicji. Wybór prac

do pewnej liczby, o ile z jałmużny wyżyć mogą w pewnej miejscowości. Tymczasem 
w Krakowie mają bernardyni aż dwa klasztory, jeden na Stradomiu, obszerny i wy-
godny z murowanym kościołem, a drugi przy ulicy św. Jana, powszechnie zwany 
Żłóbkiem, przeto jasna rzecz („pateticum est”), że dwa klasztory są zbyteczne ani 
żadną potrzebą nieuzasadnione, albowiem w Krakowie jest duchowieństwa pod do-
statkiem, liczba ludności niezbyt wielka (non adeo frequens), a liczba zakonników 
zanadto wielka (nimis redundans) staje się ciężarem (onerosos evadere). Z tych 
przyczyn zostaje klasztor, tzw. Żłóbek, przeniesiony na Stradom.

Następował potem wywód historyczny, który miał jeszcze lepiej usprawiedli-
wić kasatę tego klasztoru. Przede wszystkim powoływał się dekret na to, że przed 
Soborem Trydenckim nie było na ulicy św. Jana żadnego klasztoru, który by się 
Żłóbek nazywał, ani nawet nie zaczęto go zakładać. Skoro tak rzeczy stoją, to w myśl 
dekretu soboru wyżej wspomnianego mógł ten klasztor tylko powstać za wiedzą 
i wyraźnym pozwoleniem biskupa krakowskiego. Tymczasem z aktów konsystor-
skich wynika, że w 1644 roku nie wiedziano wcale, za czyim powstał pozwoleniem, 
i że bp Piotr Tylicki, odebrawszy mu tytuł klasztoru (extincto titulo coventus), oddał 
go pod zarząd klasztoru na Stradomiu, czyli połączył je w jedno ciało, a na ulicy 
św. Jana zostawił tylko infirmerię i pozwolił chorym zakonnikom odprawiać ciche 
msze święte – bez śpiewu, kazań, procesji, spowiadania osób obcych itd. Później 
jednak zamienili bernardyni tę infirmerię Żłóbek na formalny klasztor, przyjmowali 
nie samych tylko starych i chorych zakonników, lecz także zdrowych, obrali sobie 
osobnego gwardiana, niezależnego od gwardiana na Stradomiu, odprawiają nabo-
żeństwa uroczyste jak po innych kościołach, nie uzyskawszy pozwolenia miejsco-
wego biskupa, jak to Sobór Trydencki przepisuje i prawo kościelne. Po przytoczeniu 
całego szeregu kanonów i dekretów następowała konkluzja, że konwent Żłóbek 
przeniesiony zostaje do klasztoru na Stradomiu.

Gwardian Żłóbka ks. Romuald Klemski stawił się na oznaczony termin (4 czerw-
ca 1788) w konsystorzu, zabrawszy potrzebne do obrony dokumenty. Z pierwsze-
go, który przedłożył, wynikało, że król Zygmunt III darował (1622) pewien pusty 
grunt, tzw. Zbór, położony przy ulicy św. Jana, podczaszemu koronnemu magni-
fico Stanisławowi Lubomirskiemu. Grunt ten przypadł królowi prawem kaduka, 
a Lubomirski podarował go (1624) prowincji polskiej bernardynów, dodawszy 
jeszcze kamienicę położoną przy tymże gruncie.

Dla objaśnienia przypomnieć tu trzeba, że na tym gruncie stała kamienica 
Krzysztofa Schillinga, zwana Bróg. Nabyli ją kalwini i zamienili na zbór, zwany 
Brogiem, stąd zwano ich brożanami. Bróg ten spalony został przez szkolarzy kra-
kowskich 23 maja 1591 roku. Z powodu tego uchwalili innowiercy zgromadzeni 
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w Chmielniku (25 ipca) i w Radomiu (22 września tego roku) wysłać do króla de-
putację i prosić, żeby im wyznaczył bezpieczne miejsce w Krakowie do odprawiania 
nabożeństwa. Do tej deputacji należał między innymi Rej. Król dał im odmowną 
odpowiedź135. Natomiast Władysław IV zajął inne stanowisko. Kiedy ze zborczyka 
w Proszowicach wysłali do niego ponownie deputację i dowodzili, że grunt ich przy 
ulicy św. Jana nie podlegał prawu kaduka, chcąc ich skargi uśmierzyć, a bernardy-
nów w spokojnym posiadaniu zostawić, kazał kalwinom (1639) na ręce Andrzeja 
Reja, starosty lubelskiego, wypłacić z żup wielickich 10 000 złp136. Natomiast 
bernardynom wystawił cesję (1624) na roczną pensję w Wielkiej Prokuratorii 
Zamkowej dla Żłóbka i potwierdził (1640) fundację tego klasztoru. Ponownie po-
twierdził ją August II w Warszawie (26 czerwca 1700). Dokumenty te, oblatowane 
do aktów ławniczych miasta Krakowa, przedłożył ojciec gwardian w uwierzytel-
nionych odpisach.

Następnie wywodził ojciec Klemski, że pozwolenie na zbudowanie klasztoru 
Żłóbek wyrobił bernardynom protektor zakonu, kardynał Barberini, w Kongregacji 
Zakonów (16 grudnia 1636), a papież Urban VIII dał specjalne pozwolenie na zbu-
dowanie kościoła NMP ad Praesepe przez osobne brewe (z 4 września 1641 roku). 
Nie mogło też wystawienie tego kościoła i klasztoru być przeciwne woli ordynaria-
tu krakowskiego, skoro bp Piotr Gembicki, który był delegowany przez króla jako 
specjalny komisarz do zbadania przywilejów wszystkich klasztorów w roku 1648, 
uwolnił klasztor Żłóbek, składający się z dwóch domów i kościoła, od podatków 
państwowych. Przyznawał ojciec gwardian, że później został tenże klasztor zamie-
niony na infirmerię dla całej prowincji bernardynów – i to za upoważnieniem Stolicy 
Apostolskiej – z tym zastrzeżeniem, żeby bernardyni ze Stradomia mogli się chro-
nić do Żłóbka w czasie powodzi lub oblężenia, lecz mimo to pobierał Żłóbek nadal 
zwykłą płacę (ordinariam pensionem) z Wielkiej Prokuratorii Skarbu, przyznaną 
mu ze wspaniałomyślności króla. Infirmeria została następnie zamieniona ponownie 
na klasztor z koniecznej potrzeby, a liczba zakonników dochodziła do osiemnastu, 
lecz stosownie do rozporządzenia Królestwa (post Regini destinationem) zreduko-
wana została do czternastu. W końcu zbijał gwardian podstawowy argument de-
kretu, to jest zubożenie klasztoru, dowodząc że Żłóbek nie mógł zubożeć z powodu 
założenia biskupstwa w Tarnowie z tej prostej przyczyny, że w Galicji żadnych dóbr 

 135 J. Wielewicki, Historici diarii Domus Professae ad s. Barbaram, t. 1, Cracoviae 1881 (Scriptores Rerum 
Polonicarum, t. 7), s. 101–102, a. 1587, s. 142–143, a. 1591. Wielewicki opowiada o spaleniu tego zboru raz 
pod rokiem 1587, drugi raz za Diariuszem Skargi pod rokiem 1591, w którym spalony także został zbór 
ariański na tejże ulicy św. Jana. 

 136 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 261–262.
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nie posiadał. Dodał wreszcie, że bernardyni kwestować nie potrzebują, bo ludność 
dostarcza im dostatecznej żywności za to, że regularnie nabożeństwa odprawiają, 
przy tym duchowieństwo parafialne jest im życzliwe, dlatego że pomagają w admi-
nistrowaniu sakramentów świętych. Opierając się na tych wywodach, żądał ojciec 
Klemski, żeby Żłóbek zostawiono w spokoju.

Natomiast fiskał konsystorski ks. Kajetan Żychliński, mansjonarz katedralny, 
notariusz apostolski, wywodził, że Żłóbek musi być zniesiony, bo nie tylko nie po-
siada dokumentu erekcji, jaki przepisuje prawo (prout de jure), lecz nawet istnieje 
wbrew i mimo zakazów biskupów krakowskich i Stolicy Apostolskiej. Albowiem 
i kongregacja zakonów, i papież Urban VIII w przytoczonym breve (1658) po-
zwolili tylko na liczbę dwunastu zakonników, i sam kardynał Barberini zrobił 
to samo zastrzeżenie, żeby była zachowana forma przepisana przez Klemensa VIII 
i Grzegorza XV, a wedle tej formy muszą być przy erekcji nowego klasztoru pytani 
zakonnicy wszystkich innych zakonów, i to nie tylko w tym mieście, ale i w miej-
scowościach sąsiednich w okręgu 4000 kroków – a wedle bulli Grzegorza XV Cum 
alias – powinni nawet być przesłuchani mieszkańcy tych miejscowości, a to w tym 
celu, żeby przez założenie nowego klasztoru nie były dawniejsze klasztory narażone 
na niedostatek. Ponieważ samo założenie klasztoru Żłóbek i następnie przeobra-
żenie go z infirmerii na klasztor jest nieprawne, przeto Żłóbek musi być zniesiony, 
stosownie do wyroku wydanego przez J.O. administratora diecezji krakowskiej („ab 
Illustrissima Celsitudine qua Administratore Cracov.”).

Sędzia surrogat kanonik Trzebiński zawyrokował też zniesienie Żłóbka i prze-
niesienie go na Stradom – i to w przeciągu dwunastu dni. Pozwolił jednak bernar-
dynom zabrać z kościoła pięć ołtarzy i wszelkie przybory kościelne, a z klasztoru 
wszelkie ruchomości. Żeby zaś klasztor i kościół opuszczony przez bernardynów 
nie stał pustką, przyznał go w myśl intencji Jaśnie Oświeconego Księcia („Suae 
Celsitudinis”) bazylianom w tym celu, żeby zakonnicy mogli się uczyć w uniwersy-
tecie, a w kościele swoje dewocje odprawiać. Posiadanie klasztoru i kościoła oddawał 
w ręce superiora bazylianów ojca Demkowicza, lecz za to nałożył na bazylianów 
jako wieczysty ciężar odprawianie co tydzień jednej mszy świętej za fundatorów 
Żłóbka137. Bernardynom jednak pozostawiał na własność kamienicę przytykającą 
(po lewej ręce) do kościoła ze wszystkimi przyległościami, gruntami, budynkami itd.

 137 Finansowa wartość jednego stypendium mszalnego wynosiła wówczas 2 złp za czytaną, a 3 złp 
za śpiewaną mszę świętą. Tak aredukował konsystorz msze fundacyjne kapelanowi szpitala w Wolbromiu 
27 listopada 1789. Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 487. Bazylianie więc mieli nałożony ciężar 108 złp 
rocznie za klasztor i kościół.
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Zniesiony więc został klasztor bernardynów w Krakowie dla wygody bazylia-
nów, tak samo jak w Wilnie klasztor reformatów, lecz bazylianów wszystkich było 
w Krakowie tylko trzech, to jest hegumen ojciec Leon Demkowicz i dwaj profe-
si, którzy w uniwersytecie studia odbywali, to jest Benedykt Błędowski i Florian 
Kudrowicz. Ustąpiło im zaś miejsca czternastu polskich zakonników. Ci zaś, stosując 
się do wyroku sądu biskupiego, zabrali z kościoła i klasztoru wszystko, co się zabrać 
dało, a kamienicę sprzedali Stanisławowi Mieroszewskiemu, staroście będzińskie-
mu, i to z wszelkimi przyległościami, to jest dziedzińcem i stajniami. Ponieważ zaś 
na dziedzińcu stała kaplica św. Tekli, przeto zamurowali drzwi do kościoła wiodące, 
wynieśli wszystko razem z marmurową posadzką, wybili wnijście od podwórza 
i razem z kamienicą sprzedali138.

Ojciec Leon Demkowicz pozwał przed sąd biskupi gwardiana bernardynów 
na Stradomiu Andrzeja Korzyńskiego oraz definitora prowincji Samuela Raczka 
o to, że przekroczyli wyrok z dnia 24 czerwca i nie tylko pozabierali wszystkie 
sprzęty i przybory, wszystkie ołtarze i kamienicę sprzedali razem z kaplicą, ale na-
wet kontrakt podpisali w urzędzie ławniczym miejskim wbrew regule zakonnej, nie 
bacząc na zakaz biskupiego konsystorza, a nawet zagrożenie ekskomuniki. Z tego 
powodu żądał, żeby zostali ukarani za świętokradztwo i skandal publiczny suspensą 
od ołtarza i sakramentów, dopóki krzywdy nie wynagrodzą i kaplicy nie oddadzą. 
Żądania te ojca Demkowicza uzasadniał prawnymi paragrafami fiskał konsystorski 
ks. Żychliński. Na wszelki wypadek prosił jednak ojciec Demkowicz, żeby sąd bisku-
pi zmniejszył nałożony na bazylianów ciężar mszy świętych, dlatego że urządzenie 
kościoła na cerkiew i klasztoru na mieszkanie pociągnie za sobą wielkie koszty.

Z powodu tej skargi wysłany został adwokat konsystorski i notariusz publiczny 
Bonifacy Mierzwiński, żeby spisał stan rzeczy, a to visum repertum, obejmujące 
siedem stron folio, po polsku pisanych, dołączone zostało do wyroku wydanego 
przez surrogata kanonika Trzebińskiego dnia 13 sierpnia 1788 roku139.

Wyrok ten nakazywał bernardynom zwrócić kościołowi trzy ołtarze, to jest: NMP 
ad Praesepe i dwa boczne ołtarze Ukrzyżowanego i św. Vilgefortisa, ale zostawił im 
posiadanie czterech innych bocznych ołtarzy i wszystkiego, co jako swoje zabrali. 

 138 Bernardyni kupili w 1639 od Henców kamienicę sąsiadującą z klasztorem na przecznicy między ulicą 
św. Jana i Sławkowską, ale jeszcze w 1648 była część tej kamienicy, zwanej Armaria, własnością prywat-
ną. W roku 1653 zapisał Maciej Gruszczyński testamentem kamienicę swoją na ulicy św. Jana przyległą 
do kościoła Żłóbek bernardynom. Włączenie tej kamienicy nastąpiło dopiero w roku 1679. Szczegóły te 
zawdzięczam dr. S. Tomkowiczowi. 

 139 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 463–488, Sabbato, d. 13 Augusti 1788. Opis kościoła i klasztoru 
fol. 471–478.
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Nadto nałożył na bazylianów obowiązek, żeby bernardynom zapłacili wynagro-
dzenie za kościół i klasztor (1000 złp), a to w pięciu ratach po 200 złp, tak że mieli 
ją płacić przez pięć lat, co rok na św. Jana Chrzciciela – i to począwszy od św. Jana 
przyszłego roku (1789). Natomiast zredukowany został ciężar wiekuisty („onus 
perpetuum”) mszy świętych funduszowych na dwanaście, tak że tylko jedną co 
miesiąc mieli odprawić. Sprzedaż kamienicy zatwierdzona została w konsystorzu 
11 listopada tego roku140.

Wiemy z poprzedniego, że w Krakowie było tylko dwóch bazylianów na stu-
diach „nunc actu Cracoviae studentes” (1788), kiedy hegumen ojciec Demkowicz 
obejmował pobernardyński kościół na cerkiew i klasztor na mieszkanie, a prawdo-
podobnie liczba ta się nie powiększyła. Krótko przed tym (1782) pisał metropolita 
Jazon Smogorzewski dla króla Stanisława Augusta „informację”, w której donosił, 
że ma z łaski apostolskiej sześciu alumnów w Wilnie, a z fundacji oficjała swego 
Prymowicza dwóch alumnów we Lwowie, że z gorliwej tego oficjała fundacji, sej-
mem dozwolonej, mieć będzie w Żytomierzu seminaryjną misję i pragnąłby na ten 
cel zakupić tamże kościół pojezuicki z rezydencją, że wreszcie w swojej rezydencji, 
Radomyślu, obmyślił seminarium diecezjalne, na którego utrzymanie przeznaczył 
22 487 złp rocznie z kontrybucji katedralnej, to jest podatku płaconego przez du-
chowieństwo141. Oczywiście, za tak małą kwotę niewielu mogło się w Radomyślu 
kształcić kleryków i wyżyć razem z profesorami. Tym gorzej, że inne diecezje 
unickie wcale seminariów nie miały142.

Niewielką też musieli bazylianie mieć liczbę studentów, skoro tylko dwóch po-
słali do Krakowa, gdzie mieli się wykształcić na przyszłych profesorów w szkołach, 
które im Komisja Edukacyjna powierzyła. Nie bardzo też dbali o kościół i klasztor, 
tak tanim kosztem nabyty, skoro po ośmiu latach całkiem opustoszał, a hegumen 
Innocenty Koncewicz mieszkał u hrabiego Potockiego, wychowując jego dzie-
ci. Zaraz też pierwszego roku po zajęciu Krakowa (1796) zażądało gubernium 
Wschodniej Galicji pozwolenia na sprzedanie części zupełnie podupadłego klasz-

 140 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 609–615, d. 11 Novembris 1788. Układ sprzedaży tej kamienicy po-
łożonej między domem Nobilis Joannis Poszman a kościołem, którą otaksowali Quartualenses jurati Crac., 
zawarty został przez bernardynów z magnific. Stanisławem Kostką Mieroszewskim i żoną Magdaleną de 
Szaubin d. 11 lipca 1788. Na żądanie konsula miasta Kazimierza Tomasza Czerkiewicza zatwierdzony zo-
stał ten układ w konsystorzu, ale Mieroszewski dał na stemplowym papierze zobowiązanie, że przy ścianie 
kościoła nie wystawi stajni i że kaplicy używać będzie tylko na skład sprzętów domowych. 

 141 E. Likowski, Dzieje kościoła unickiego, Poznań 1880, s. 142.

 142 A. Theiner, Die neuesten Zustände, Augsburg 1841, s. 274, dokument nr 93. Ryłło założył seminarium, 
które Pius VI w 1779 zatwierdził, w istocie jednak dopiero w 1780 chciał Ryłło seminarium w Przemyślu 
budować. Opowiemy tę sprawę na innym miejscu.
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toru dawniejszego („vormaligen”) bazylianów na licytacji, i to wedle tymczasowego 
oszacowania. Wniosek popierano tym, że grecki proboszcz i zakonnik Innocenty 
Koncewicz wcale w klasztorze nie mieszka, lecz u młodego hrabiego Potockiego. 
Dekret nadworny 6 kwietnia 1797 roku dał żądane pozwolenie, ale sprawa sprze-
daży przewlokła się jeszcze.

Tymczasem przypomniał sobie bazylianów w Krakowie ich protoarchimandryta, 
biskup chełmski Porfiry Skarbek Ważeński i udał się z prośbą do Wiednia, żeby 
proboszczowi greckokatolickiemu Koncewiczowi, celem utrzymania („Aufrecht-
shaltung”) duszpasterstwa, wyznaczono kościół, mieszkanie i na utrzymanie sto-
sowną pensję. Starostwo (Kreisamt) w Krakowie otrzymało też stosowne polecenie 
i odpowiedziało (1789), że z klasztorem franciszkanów zawarto ugodę na dziesięć 
lat, mocą której klasztor odstąpił kaplicę na odprawianie greckokatolickiego nabo-
żeństwa i dwóch izb na mieszkanie proboszcza za rocznym czynszem 12 dukatów 
(240 złp). Następnie oddano im klasztor panien norbertanek przy ulicy Wiślnej, 
który zniesiony został w roku 1802.

Sprzedaż Żłóbka przewlokła się sześć lat, tak że dopiero w roku 1802 udało go 
się na licytacji pozbyć. Przy pierwszej licytacji nikt nie chciał kupić, bo dyrekcja 
budowlana postawiła cenę wywołania 6 113 fl., która była za wysoka. Zniżono więc 
tę sumę na 4 550 fl. 39 kr. i na drugiej licytacji kupił kościół i klasztor za 5 015 fl. 
30 kr. Węgier Maciej Knotz, który założył tam hotel (dzisiejszy Saski). Ponieważ 
jednak w kościele znajdowały się jeszcze ołtarze, ambona i inne sprzęty kościelne, 
których nie wolno było sprzedawać (wedle przepisu z 1797 roku, nr 16416), przeto 
otrzymała dyrekcja budowlana polecenie, żeby kościół opróżniła, a sprzęty umieści-
ła w jakim stosownym budynku i zajęła się rozebraniem ołtarzy i ambony143. Taki 
rezultat ostateczny miała krzywda wyrządzona bernardynom. Rzymianie mówili: 
„summum jus – summa injuria”, a przysłowie to stosuje się do Żłóbka. Przytaczane 
wywody prawne były prawdziwe, lecz argumentacja fałszywa. Albowiem Sobór 
Trydencki zakazał erygowania klasztorów mendykantom bez pozwolenia ordyna-
riuszów, ale nikt przecie nie da wiary temu, żeby biskupi krakowscy nie mieli nic 
nie wiedzieć o założeniu Żłóbka w Krakowie. Żaden też z nich nie myślał – przez 

 143 Arch. MWiO, Acta 102, Gener. G., Sign. 200, ex Januar. 1805. Bericht galiz. Landesguber., Lemberg, 
17 April 1804. G. Z. 22.913. Hofdekret, 6 April 1797. G. Z. 5023. Gub. Bericht, 1798. G. Z. 3633. Guber. 
Bericht, 1798. G. Z. 20 100. Guber. Bericht, 1802. G. Z. 10.892. Guber. Bericht, 15 Februar 1802. G. Z. 3900. 
W aktach nazwany Knoz, pisał się Knotz. Dokupiwszy dom przyległy na ulicy Sławkowskiej, założył hotel 
Pod Królem Węgierskim – powszechnie zwany hotelem Knotza, obecnie Saskim. Na tablicy wmurowanej 
od ul. św. Jana (nad dzisiejszym wejściem do kina) jest napis z roku 1818, na którym figuruje „Mathias Knotz 
Hungarus”. Szczegóły te zawdzięczam dr. S. Tomkowiczowi. 
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dwa wieki – o zniesieniu tego klasztoru, póki nie zapanowały wolteriańskie i jó-
zefińskie zasady.

W XVIII wieku powoływały się synody polskie (chełmiński – 1694 rok, wileń-
ski – 1744 rok, żmudzki – 1752 rok) na prawo przyznane biskupom przez Sobór 
Trydencki, na konstytucję Urbana VIII i dekret Kongregacji Spraw Zakonnych, 
przytoczone tutaj przez fiskała konsystorza krakowskiego, to jest, że klasztory nie-
zdolne wyżywić dwunastu zakonników podlegają jurysdykcji ordynariusza, lecz 
o znoszeniu ich nie myślano. Kiedy bowiem Innocenty X wydał bullę w 1652 roku, 
którą kazał znosić małe klasztory we Włoszech, udali się biskupi polscy z prośbą 
do papieża, żeby tę bullę rozszerzył także na diecezje polskie. Prośbę tę wysłał bi-
skup chełmiński Andrzej Leszczyński z Lubawy 5 stycznia 1653 roku, lecz otrzymał 
odmowną odpowiedź144.

Wiemy, że Maria Teresa otrzymała od Klemensa XIV pozwolenie na znoszenie 
klasztorów w Lombardii i powstrzymała je na życzenie tegoż papieża, lecz po jej 
śmierci nie pytano już o pozwolenie Stolicy Apostolskiej i znoszono klasztory 
w cesarstwie i w Galicji, zawsze motywując tę robotę argumentami prawniczymi. 
Książę prymas Poniatowski poszedł tą samą drogą i zyskał też w Krakowie przy-
domek Józefa II. Nie kłopotał się też o prawne wywody ani nie oglądał się nawet 
na wyraźny zakaz papieża, tylko przeprowadzał swoją wolę.

11. Akademia Trzemeszeńska. Zniesienie prepozytury w Mstowie

Kanonicy regularni lateraneńscy utrzymywali zawsze szkoły klasztorne, a szkoła 
u Bożego Ciała w Krakowie miała duży rozgłos jeszcze w XVI wieku. Jeden z tych 
kanoników regularnych lateraneńskich „bożeciałków”, błogosławiony Stanisław 
Kaźmierczyk (†1489), był doktorem i mistrzem jagiellońskiej szkoły. Inne opactwa 
i prepozytury tychże kanoników regularnych posyłały też do Krakowa kleryków 
na wykształcenie i z nich mieli nauczycieli w swoich szkołach. Taką szkołę klasztorną 
miało też opactwo w Trzemesznie. Zakonnicy kształceni w Krakowie, w Poznaniu 
u jezuitów i innych szkołach, byli w niej nauczycielami.

Opactwo trzemesznieńskie straciło trzecią część rozlicznych majętności swoich 
na rzecz opata komendarza, tak samo jak opactwo czerwińskie, którego opatem ko-
mendarzem był ks. Michał Poniatowski. Stało się to na mocy konkordatu z 1736 roku, 

 144 Decretales Summorum Pontificum pro Regno Poloniae et Constitutiones Synodorum provincialium 
et dioecesanarum regni ejusdem, ad summam collectae, ed Z. Chodyński et E. Likowski, t. 2, Posnaniae 
1882, s. 278–279.
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w którym Klemens XII pozwolił Augustowi III mianować trzynastu opatów komen-
darzy – zastrzegłszy jednak dożywocie ówczesnym opatom. Dlatego też ze śmiercią 
opata Ponińskiego (†1761) był jego następca, Michał Kosmowski, już tylko opatem 
klasztornym (abbas claustralis) i posiadał tylko trzecią część opackiego majątku. 
Mimo to tak dobrze umiał nim zarządzać, że mógł założyć (1773) konwikt na dwu-
nastu synów szlacheckich, wybudować pięknej struktury („eleganti opera”) gmach 
szkolny i opatrzyć należytą fundacją. Na tę fundację miał zgodę wszystkich kano-
ników regularnych opactwa trzemesznieńskiego, wyrażoną na kapitule piśmiennie, 
nadto pozwolenie arcybiskupa gnieźnieńskiego (Gabriela Podoskiego) i zatwierdze-
nie Stolicy Apostolskiej, a wreszcie konstytucję sejmu z 1775 roku.

Widocznie jednak nie wystarczyło to jeszcze opatowi, bo starał się nadto o zatwier-
dzenie w Berlinie tego konwiktu, w którym miało być dwunastu szlachty młodej 
„defrairt”. Na to kazał mu Fryderyk II odpowiedzieć (z Potsdamu, 22 lipca 1775)145, 
że ma już taki zakład w Chełmnie, więc drugiego nie potrzebuje. Jeżeliby jednak 
opat miał jakich zdatnych nauczycieli, to by się dla szkoły w Chełmnie przydali. 
Trzeba tu dodać, że w Chełmnie założona został szkoła kadetów, w której umiesz-
czano przeważnie synów drobnej szlachty kaszubskiej. Wychodzili z niej jako 
Niemcy i protestanci. Trzemeszno leżało wówczas w pasie granicznym, który był 
sporny, bo zajęty został przez Prusy, które wbrew konwencji petersburskiej w kwiet-
niu 1772 roku zawartej przesunęły słupy graniczne aż po Kazimierz, a cofnęły 
je po traktacie granicznym, zawartym z Rzecząpospolitą 22 sierpnia 1776 roku 
do prawego brzegu Noteci. Zakład opata Kosmowskiego pozostał więc w Polsce 
razem z Trzemesznem jeszcze przez siedemnaście lat, to jest do drugiego rozbioru. 
Nadmienić tu trzeba, że opat Kosmowski przeznaczył dodatkowo osobny fundusz 
(21 220 złp) na wsparcie pieniężne dla ośmiu ubogich chłopców nieszlacheckich, 
które miał rozdawać prefekt trzemnieszeńskiej szkoły146.

Kiedy Komisja Edukacyjna wydała nowy plan nauk, zamierzała też zorgani-
zować szkołę w Trzemesznie, a jej prezes książę Michał Poniatowski zamierzył 
prepozyturę w Mstowie przyłączyć do opactwa w Trzemesznie, żeby fundusza-
mi w ten sposób zyskanymi założyć akademię na wzór akademii Lubrańskich 
w Poznaniu, która była jako kolonia akademicka zarządzana przez rektorów posy-
łanych co trzy lata z Krakowa. Utrzymanie miał rektor z kanonii kanclerskiej w ka-

 145 M. Lehmann, Publicationen aus den preussischen Staatsarchiven, Theil V, Band XXIV, Leipzig 1885 
(1775–1786), nr 64.

 146 J. Łukowski, Archiwum trzemeszeńskie, „Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 
t. 11 (1881), s. 112.
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pitule poznańskiej147. Opat Kosmowski wysłał przeto, prawdopodobnie z polecenia 
księcia Michała, prośbę do Rzymu o przyłączenie prepozytury mstowskiej do opac-
twa trzemnieszeńskiego, i to ze wszystkimi wsiami, gruntami i przyległościami. 
Ponieważ prośbę tę poparł król Stanisław August, przeto Pius VI przychylił się 
do niej, ale zastrzegł wyraźnie, że zniesienie („extinctio”) prepozytury oraz zabranie 
jej wszystkich posiadłości może nastąpić dopiero po śmierci obecnego prepozyta 
Kozierowskiego. Przy tym wytknął papież błąd formalny, jaki zaszedł w prośbie 
opata Kosmowskiego. Papież bowiem przepisał, że tam, gdzie chodzić będzie o po-
łączenie dwóch beneficjów, powinny dwie komisje, z jednej i z drugiej strony wy-
znaczone, ocenić dokładnie roczny dochód („verum annuum valorem”) obydwóch 
beneficjów, bo inaczej połączenie byłoby nieważne148. Wszelako pomija błąd, bacząc 
na poparcie króla polskiego i na to, że przystoi papieżowi dawać posłuchanie za-
konnikom, którzy z troskliwości o wychowanie młodzieży wszystko na ten cel łożą, 
a sami niedostatek cierpią, jak to przedstawił opat klasztorny kanoników regular-
nych trzemesznieńskich. Drugi warunek położył jeszcze papież, żeby po zniesieniu 
prepozytury mstowskiej posłał opat trzemnieszeński zdatnych do pracy parafialnej 
zakonników do Mstowa i przyległych parafii i dał im odpowiednie utrzymanie.

Bulla Decet Romanum Pontificem, datowana w Rzymie u Matki Bożej Śnieżnej 
4 września 1781, adresowana była do oficjała arcybiskupa gnieźnieńskiego. Był nim 
proboszcz kapituły tamtejszej, ks. Melchior Gurowski, Uniwersytetu Jagiellońskiego 
doktor, lecz bullę tę otrzymał opat Kosmowski prawdopodobnie przez ajenta kró-
la Stanisława Augusta, prałata Anticiego, i już 14 grudnia tego roku przedłożył ją 
w Skierniewicach imieniem opata ojciec Kajetan Grochowicki, kanonik regular-
ny i akademii trzemesznieńskiej scholastyk. Krótko po tym, w piątek 18 stycz-
nia 1782 roku, stawił się z transumptem tej bulli w konsystorzu gnieźnieńskim jako 
powód główny („principalis actor”) przeciwko biskupowi adrateńskiemu, kanonikowi 
gnieźnieńskiemu i kanonikowi regularnemu laterańskiemu, prepozytowi kościoła 
parafialnego i klasztornego w Mstowie, oraz przeciwko przeorowi, podprzeorzemu, 
prokuratorowi i całemu zgromadzeniu, żeby na mocy bulli papieskiej prepozyturę 

 147 Arch. KK, Acta Ep., vol. 116, fol. 192. Trzy lata (1770–1773) był w Poznaniu rektorem ks. Karol Marxen, 
profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, proboszcz kościoła św. Floriana. W 1768 posłany był z Krakowa 
do Poznania na profesora poezji Exelens Kazimierz Kapuściński i wziął na drogę 36 zł (Arch. SAUJ, Nr 163 
fol. 5). W roku 1783 posłano do Poznania trzech profesorów, świeżo wykształconych kandydatów stanu akade-
mickiego: Mateusza Tomaszewskiego, Jana Krzeskiego i Kaspra Łuczewskiego (Arch. SAUJ, Nr 245 fol. 41).

 148 J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy, t. 5, Poznań 1892, s. 116, mówi o prymasie Ostrowskim, 
że łatwo mu było wcielić probostwo w Sulejowie do tamtejszego klasztoru cysterskiego, nie objaśnia nato-
miast, na czym ta łatwość polegała, bo Rzym zawsze robił trudności w takich zamiarach. 
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z wszelakimi przynależnościami oddali opatowi trzemeszeńskiemu i jego następ-
com149.

Była to oczywiście tylko forma prawna, bo wedle wyraźnego brzmienia bulli 
mogło przyłączenie prepozytury mstowskiej nastąpić dopiero po śmierci żyjącego 
jeszcze prepozyta Kozierowskiego, który stale rezydował w Mstowie. Zresztą tego 
właśnie roku obchodził on półwiekowy jubileusz kapłański, a liczył lat 74, więc zda-
wać się mogło, że opat trzemeszeński niedługo będzie zmuszony czekać. Wszelako 
Kozierowski z umieraniem się ociągał, a książę Michał Poniatowski, który po śmierci 
Ostrowskiego (†1784) został prymasem i administrację diecezji krakowskiej zatrzy-
mał, spieszył się ze znoszeniem beneficjów kościelnych na rzecz Komisji Edukacyjnej.

Zaszła przy tym ciekawa okoliczność, że prałat Gurowski, który był egzekutorem 
bulli papieskiej, nie zawiadomił wcale bpa Kozierowskiego o postanowionym znie-
sieniu jego prepozytury i przyłączeniu do opactwa trzemeszeńskiego. Wynika to z na-
stępującego opowiadania. Po upływie pięciu lat wysłał książę prymas Poniatowski 
(31 sierpnia 1787 roku) dekret z Warszawy, orzekający zniesienie prepozytury mstow-
skiej, do konsystorza w Krakowie, lecz z konsystorza ekspediowano ten dekret dopie-
ro pod koniec września, a naznaczono termin na 13 października tego roku. Kursor 
konsystorski doręczył go tak późno, że zakonnikom pozostawało tylko jedenaście 
dni do namysłu. Kapituła kanoników regularnych w Mstowie zebrała się więc 10 paź-
dziernika 1787 roku i uchwaliła konsens swój na inkorporację prepozytury do opactwa 
kanoników regularnych w Trzemesznie – ulegając woli papieża, arcybiskupa księcia 
Michała i króla Stanisława Augusta. Wyraźnie jednak nadmieniła kapituła, że po-
przednio wcale nie byli o to pozywani („minime requisiti”) i teraz dopiero, w przecią-
gu jedenastu dni zmuszeni do decyzji, posyłają na termin ojca Franciszka Ślesarskiego 
jako pełnomocnika bpa Kozierowskiego i całego konwentu mstowskiego. Przy tym za-
strzegła kapituła Illustrissimo Reverendissimo Domino Ignacemu Augustowi Saryusz 
de Kozierogi Kozierowskiemu, biskupowi adrateńskiemu, kanonikowi gnieźnieńskie-
mu, obecnemu prepozytowi prałatowi dożywotniemu („perpetuo”) mstowskiemu, 
wszelakie prawa, a całemu konwentowi dochody („vestiaria”) z dziesięcin, nadane 
przez poprzedników przeorowi i kaznodziei, a nadto osobne wynagrodzenie tym, 
którzy pracują na parafiach (w Olsztynie i Żdżarach) przyłączonych do Mstowa150.

 149 Arch. KK, Acta Ep., vol. 116, fol. 333–371, Jovis 13 Septembris 1787. Nie wiadomo, po co ojciec Gro-
chowicki jeździł do Skierniewic, skoro prymas Ostrowski już 9 VI 1782 wyjechał za granicę, a w grudniu tego 
roku bawił we Frankfurcie nad Menem, por. J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy, t. 5, dz. cyt., s. 129–130.

 150 Arch. KK, Acta Ep., vol. 334–371, d. 13 Octobris 1787. Podpisali uchwałę kapituły mstowskiej, oprócz 
Kozierowskiego, Jan Kanty Powołczyński, przeor; Ambroży Bieganowski, pleban w Olsztynie; Ignacy 
Zaremba i Marceli Piotrowski – prebendarze, i Mateusz Tykadłowski, pleban w Żdżarach.
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Bp Kozierowski wolał ustąpić z prepozytury, chociaż miał dożywotnie prawo, 
niż stawiać opór swojemu arcybiskupowi, zwłaszcza że i król tego żądał. Wymówił 
sobie jednak znaczne dożywocie151, a miał z czego żyć, bo oprócz mstowskiej miał 
jeszcze prepozyturę w Radłowie, kanonię w Gnieźnie, a nadto dzierżawił od kapituły 
gnieźnieńskiej klucz Kamionki i wieś Makowiska. Dożył też szczęśliwie sędziwego 
wieku, bo umierając miał 83 lata (†1791)152.

Układ zawarty w konsystorzu krakowskim, zatwierdzony przez księcia pryma-
sa Poniatowskiego w Warszawie 25 listopada 1787 roku, pod tą datą ingrosowany 
został do akt biskupich w Krakowie. W sześć lat potem nastąpił drugi rozbiór kraju 
i opactwo trzemeszeńskie, razem ze Mstowem i Olsztynem, objęte zostało granica-
mi zaboru pruskiego, lecz „kamera” w Kaliszu wystawiła na piśmie dokument za-
twierdzający wcielenie prepozytury mstowskiej do opactwa w Trzemesznie na rzecz 
akademii trzemesznieńskiej. Z dochodów tej prepozytury założył opat Kosmowski 
szpital dla ośmiu chłopców nieszlacheckich, a oba alumnaty przezeń założone, 
to jest szlachecki i plebejuszowski, przetrwały jeszcze zamknięcie gimnazjum trze-
meszeńskiego (1863). Wierzytelny akt wszelkich swoich fundacji przedłożył opat 
Kosmowski w roku 1798 i otrzymał ich zatwierdzenie od Fryderyka Wilhelma III 
na cztery lata przed śmiercią († 1804)153.

Rozdział III. Założenie Szpitala św. Łazarza. Zniesienie trzech 
klasztorów i szpitala

12. Zniesienie dwóch klasztorów karmelitów bosych

Nowa organizacja uniwersytetu sprowadziła zmiany w dotychczasowym ustroju 
Wydziału Medycznego, a co za tym idzie, potrzebę założenia szkoły anatomii 
i chirurgii wraz z kliniką. Założycielem tej pierwszej kliniki był profesor Andrzej 
Badurski, o którym Jan Śniadecki w swoich listach wspomina154. Klinika ta mie-

 151 Na dożywocie to wymówił sobie Kozierowski: propinację w kamienicy Kowalszczyzna, którą przed 
wielu laty kupił za własne pieniądze; młyn Chrapan nad Wartą; wsie: Wancerzow z rolą przylegającą 
do klasztoru, Konin, Kochany i Kłobukowice z dziesięcinami płaconymi przez mieszczan ze wsi wyżej 
wymienionych i z pól w Skrzydłowie i Skrzydłówku, należących do konwentu.

 152 J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej, Gniezno 1882, t. 2, 327.

 153 J. Łukowski, Archiwum trzemeszeńskie, dz. cyt., s. 209, 212, por. W. Chotkowski, Akademia trzeme-
szeńska, przyczynek do dziejów oświaty w Polsce, „Dziennik Poznański”, 25 II 1917–5 III 1917. 

 154 J. Śniadecki, Listy, Poznań 1878, s. 8, list z 12 X 1788.
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ściła się w domu pojezuickim u św. Barbary. Za staraniem Badurskiego pozwolił 
Sołtyk, żeby siostry miłosierdzia, mieszkające w kamienicy „Szembekowskiej” przy 
ul. św. Jana w Krakowie, przeniosły się do kliniki w domu u św. Barbary i objęły 
opiekę nad chorymi. Układ urzędowny spisany został w konsystorzu krakowskim 
dnia 23 października 1780 roku pomiędzy Komisją Edukacyjną, z jednej strony, 
a ks. Hewnerem, przełożonym księży misjonarzy, w imieniu generała całego zakonu 
jako prowizora i bezpośredniego przełożonego sióstr miłosierdzia w przyszłym szpi-
talu, oraz przełożoną sióstr miłosierdzia w Krakowie, siostrą Józefą Krasnodębską, 
z drugiej strony. Jako pierwszy warunek postawił fiskał konsystorski, żeby zakonni-
ce zawsze podlegały władzy biskupiej, chociaż się przeniosą do kliniki, przy czym 
zastrzegał, że nowo założony ten szpital zawsze będzie istniał, choćby szkoła ana-
tomiczna i chirurgiczna w domu św. Barbary została zniesiona. Sześć sióstr miało 
osiąść w tym szpitalu, a każda miała pobierać 300 złp rocznie oprócz całkowitego 
utrzymania155. Na szpital ten u św. Barbary zapisał scholastyk kapituły krakowskiej 
ks. Bieńkowski 10 000 złp (2 grudnia 1780 roku), a po trzech latach powiększył 
swoją fundację o drugie tyle, to jest 10 000 złp, i oddał tę sumę kapitule w opie-
kę. Pierwszą sumę umieszczono na dobrach Jaklińskiego, Brzezie (1785), a drugą 
na dobrach pani Moszczeńskiej, Chmielnik156.

Szpital u św. Barbary uznany jednak został za ciasny i niewygodny, przeto książę 
prymas postanowił go przenieść za miasto, to jest na przedmieście Wesoła, gdzie 
światła było więcej i lepsze powietrze. Na ten cel upatrzył klasztor ojców karmelitów 
bosych, zwany Nowicjat, razem z kościołem NMP Poczęcia (Conceptionis Glorio-
sissimae Genitricis Dei Virginis Mariae). Karmelici nie należeli jednak do men-
dykantów, przeto nie można było do nich zastosować takich samych argumentów, 
jak do bernardynów u Żłóbka na ulicy św. Jana, ani klasztoru znieść na krótkim 
toporzysku. Dlatego nawiązał książę prymas układy z karmelitami o kupno ich 
klasztoru, a karmelici porozumieli się z generałem zakonu w Rzymie, który wy-
jednał pozwolenie Stolicy Apostolskiej na sprzedaż Nowicjatu w Krakowie. Wtedy 
pojechał pierwszy definitor zakonu karmelitów bosych w Polsce ojciec Grzegorz 
a Sancto Spiritu do Warszawy i tam został zawarty układ 13 sierpnia 1787 roku. 
Mocą tego układu ustąpili karmelici klasztoru swojego na Wesołej, zwanego Nowi-
cjat, wraz z kościołem, z wszystkimi murami, budynkami, ogrodami, gruntami itd. 
dla publicznego dobra, to jest na generalny szpital. Wymówili sobie tylko wszystkie 
ruchomości i ozdoby, nie ruszając jednak tego, co przybite lub przylepione, jak po-

 155 W. Chotkowski, Historia polityczna dawnych klasztorów panieńskich w Galicji, dz. cyt., s. 336.

 156 Arch. CCC, Acta Act., vol. 25, fol. 529, 4 Martii 1783; fol. 568, a. a. 1785; fol. 691, d. 19 Maji 1786.
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sadzki, pieców, okien itd. Za to zobowiązał się książę prymas Poniatowski wypła-
cić karmelitom bosym u św. Michała w Krakowie 20 000 złp za cztery niedziele, 
skoro się z Nowicjatu wyprowadzą, i to licząc punktualnie od dnia wyprowadze-
nia. Nadto obiecywał uwolnienie od zapisów ciążących na folwarkach, które dotąd 
należały do karmelitów na Wesołej, a odtąd będą własnością karmelitów bosych 
u św. Michała. Wypłata umówionej sumy kupna nastąpiła już 17 września tego 
roku w konsystorzu krakowskim, a pokwitowanie odbioru podpisał tenże definitor 
pierwszy prowincji ojciec Grzegorz od Świętego Ducha jako specjalny pełnomocnik 
do tejże sprawy157.

Tak się rzecz przedstawia na zewnątrz, lecz po bliższym rozpatrzeniu wygląda 
inaczej. Karmelici bowiem musieli klasztor sprzedać i stosowały się do nich znane 
słowa niemieckiego poety: „und kommst du nich willig, so brauch’ ich Gewalt”. 
Czytamy bowiem w ostatecznym dekrecie sądu biskupiego, że karmelici ustąpili 
z klasztoru swojego na Wesołej, dlatego że po erekcji nowego biskupstwa w Tarnowie 
tak zubożeli, iż dwa klasztory wyżywić się nie mogą i dochody ledwo dla jedne-
go starczą. Kierując się przeto względami na dobro publiczne, ustępują klaszto-
ru na Wesołej, żeby w generalnym szpitalu ubodzy chorzy mieli więcej miejsca 
i zdrowsze powietrze.

Lecz i to zubożenie klasztoru na Wesołej nie bardzo wygląda na prawdziwe, 
albowiem rząd austriacki zabrał wprawdzie karmelitom wieś Pałuszyce z folwar-
kiem, których dochód podawała administracja domen cesarskich na 311 fl. 15 kr. 
(1244 złp)158, lecz zostały im jeszcze, oprócz ogrodu warzywnego przy klasztorze, 
grunty na Prądniku, jeden zwany Frezerowski, a drugi Olsza Petrykowska. Nadto 
pobierali procenty od kapitałów, które były lokowane na osiemnastu różnych do-
brach położonych w Polsce, a kapitały te wynosiły razem sumę 63 500 złp. Ponieważ 
zaś zakonnikom dawała szlachta nawet 7 proc., przeto kapitały te mogły przynieść 
karmelitom około 4000 złp, z czego pokutniczy klasztor, żyjący tylko jarzynami 
i niejedzący nigdy mięsa, mógł bardzo dobrze istnieć. Zabierając przeto kościół 
i Nowicjat na Wesołej z przyległościami, przekazywał książę prymas Poniatowski 
kapitały i folwarki klasztorowi karmelitów bosych u św. Michała razem z zakon-
nikami z Wesołej, przy czym przestrzegał, żeby przyjmowali do tego klasztoru 

 157 Arch. KK, Acta Ep., vol. 116, fol. 381, d. 15 Decembris 1787. Układ w Warszawie podpisał o. Honory 
od św. Eliasza, prowincji koronnej prowincjał, i ks. Teodor Wiesiołowski, kanonik skalmierski, rejent kan-
celarii arcybiskupiej warszawskiej; fol. 385, d. 17 Decembris 1787. Podpisali, oprócz o. Grzegorza, notariusz 
konsystorski ks. Marcin Siemiński, s. th. dr, i Stanisław Brodziński, wicerejent konsystorski.

 158 Arch. MWiO, Acta 102, Sign. 191, ex Augusto 1787. Lemberg, 10 Christmonat 1786.
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na przyszłość tylko tylu zakonników, ilu będzie się mogło przyzwoicie („honeste”) 
wyżywić z dochodów obecnie połączonych i skupionych159.

Karmelici bosi u św. Michała w Krakowie musieli być biedni, bo w roku 1776 
prosił ich przeor Edward od św. Teresy w konsystorzu o pozwolenie zastawienia 
sreber kościelnych160. Dwa lata pierwej prosili generała w Rzymie, żeby im wy-
robił w Kongregacji Biskupów i Zakonów pozwolenie na sprzedanie kamienicy 
w Krakowie (21 lipca 1774). Kamienica ta tworzyła narożnik ulicy Poselskiej (in pla-
tea legacka), pomiędzy kościołem św. Michała a murem miejskim. Znawcy orzekli, 
że dom ten bardzo zniszczony w czasie rewolucyjnych zaburzeń stał się niemożliwy 
do zamieszkania i nie wart więcej jak 3800 złp. Reperacja zaś kosztowałaby drugie 
tyle, a czynsz nie pokryłby procentu tak wielkiej sumy, tym bardziej że dom leży 
na samym rogu ulicy mniej ludnej. Wiadomo zaś, jak teraz trudno utrzymać sarta 
tecta przy tak dużych podatkach ogólnych Rzeczypospolitej, jak i specjalnych miej-
skich, oraz [kosztach] żywienia żołnierzy. Natomiast kapitał zyskany ze sprzedaży 
domu tego umieści konwent na jakich dobrach ziemskich i będzie miał dochód bez 
takich wydatków. Pozwolenie żądane udzielone zostało w roku 1775161.

Przez połączenie z konwentem Nowicjat poprawiło się więc materialne położenie 
karmelitów bosych u św. Michała, których jeszcze po dwunastu latach było osiem-
nastu. Lecz już drugiego roku po zajęciu Krakowa przez Austriaków wydany został 
dekret nadworny (3 sierpnia 1797), znoszący ten klasztor, który zamieniony został 
na sąd kryminalny. Zakonników przeniesiono do klasztoru w Czernej, a czynsz 
od klasztoru i kościoła św. Michała w kwocie 1000 fl. (4000 złp) kazano płacić ze 
skarbu kameralnego funduszowi religijnemu162. Książę Michał Poniatowski zniósł 
Nowicjat, dlatego że był mu potrzebny na pomieszczenie lazaretu, Austriacy znieśli 
drugi klasztor, bo był potrzebny na kryminał.

Książę prymas Poniatowski zamierzył założyć szpital generalny na Wesołej i po-
mieścić w nim nie tylko chorych ze szpitala św. Barbary razem z siostrami miło-
sierdzia, lecz także podrzutki i położnice ze szpitala Świętego Ducha oraz chorych 
wszystkich innych szpitali w Krakowie, mianowicie św. Rocha na ulicy Szpitalnej 
i św. Sebastiana na przedmieściu. W tym celu otrzymali (w marcu 1788) wszyscy 
przełożeni i prowizorowie tychże szpitali wezwanie do konsystorza na dzień 9 kwiet-

 159 Arch. KK, Acta Ep., vol. 116, fol. 450–467, die 17 Decembris 1787.

 160 Arch. KK, Acta Ep., vol. 99, fol. 242, die 6 Decembris 1776.

 161 Arch. KK, Acta Ep., vol. 100, fol. 413, a. 1775.

 162 Arch. MWiO, Acta Gener. G. 102, Sign. 200, ex Januar 1805. Directorial Hofdecret, Wien, 3 Au-
gust 1797. G. Z. 11.386. Directorial Hofdecret, Wien, 9 October 1797. G. Z. 15.274.
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nia 1788. Na tym terminie zasiadał sam audytor generalny ks. Olechowski, który 
miał wykonać wyrok księcia prymasa Poniatowskiego, wydany 17 października 
poprzedniego roku (1787), znoszący klasztor karmelitów Nowicjat i przepisujący 
równocześnie zreformowanie szpitala Świętego Ducha.

Na termin ten stawił się ks. Andrzej Hewner jako urodzony (natus) prowizor szpi-
tala św. Łazarza, superior sióstr miłosierdzia i wizytator generalny księży misjonarzy. 
Złożył też oświadczenie, że godzi się na przeniesienie szpitala sióstr miłosierdzia 
z domu św. Barbary, lecz stawił następujące warunki. Mianowicie: 1) żeby każda 
zakonnica dostawała dostateczną pensję („sufficiens quota pecunialis”) oprócz cał-
kowitego utrzymania, 2) żeby wewnętrzny zarząd i zmiana osób zależne były od su-
periora zgromadzenia, 3) żeby w kościele pokarmelickim, obecnie ekssekrowanym, 
urządzona została kaplica i żeby przy niej był zawsze kapłan z kongregacji misjo-
narzy, opatrzony w dostateczne dochody na swoje utrzymanie i potrzeby zakrystii, 
4) żeby siostry miłosierdzia zatrzymały jako własność, to, co posiadały w domu 
św. Barbary, a wreszcie żeby do lazaretu nie przyjmowano chorych na „lues venerea”, 
a przynajmniej żeby siostry były uwolnione od posługiwania tego rodzaju chorym 
obojga płci. Przełożona sióstr miłosierdzia u św. Barbary, Marianna Nowińska, 
oświadczyła gotowość na przeniesienie się z siostrami do lazaretu, ale przedłożyła 
na piśmie („in scheda”) żądania odnoszące się do dobrego zarządu sióstr i szpitala.

Dotąd szło więc wszystko gładko, ale trudniejsza była sprawa dalsza. Admini-
stratorem kościoła Świętego Ducha i księży emerytów umieszczonych w szpitalu 
Kanoników Regularnych Świętego Ducha de Saxia, mianowanym przez konsystorz 
krakowski, był ks. Kasper Małecki. Dlaczego sami kanonicy regularni osobiście 
nie występowali, wyjaśnimy później. Ks. Małecki nie myślał stawać w opozy-
cji do dekretu księcia prymasa Poniatowskiego i godził się na przeniesienie pod-
rzutków obojga płci do lazaretu, razem z położnicami, domagał się tylko, żeby 
naznaczono ulgę w ciężarach ponoszonych przez szpital Świętego Ducha, skoro 
zamierzono mu zabrać pewne dochody i oddać je lazaretowi. Ks. Małecki powoły-
wał się na to, że dobra i dziesięciny darowane zostały z dóbr stołowych biskupów 
krakowskich klasztorowi szpitalnemu Świętego Ducha na utrzymanie zakonników, 
lecz z obowiązkiem, żeby przyjmowali ubogie położnice i podrzutki w myśl ich re-
guły zakonnej. Lecz oprócz tego nałożył bp Tomicki w akcie fundacyjnym (1528), 
zatwierdzonym przez Zygmunta I (1530), na konwent duchaków obowiązek żywie-
nia ubogich codziennie „chlebem większym”. Przywilej Zygmunta Augusta, dany 
na sejmie w Lublinie (20 maja 1569), wyraźnie orzekał, że klasztor obowiązany jest 
codziennie dawać ubogim po chlebie większym („pane majori”), to jest większym 
niż w Krakowie za denara się kupuje. Przy tym powiedziano, że nauczycielom szkół 
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ludowych („magistris stubarum omnium”), każdemu należy dawać parę chlebów, 
a każdemu ubogiemu choremu co dzień po jednym chlebie. Do stuby położnic dwa 
rzędy chlebów („duo compagines panum”) i tyleż do stuby osesków i podrzutków, 
co dzień przez cały rok. Gdyby zaś kiedy zabrakło chleba, wtedy brat przełożony 
będzie nieodwołalnie („irremissibiliter”) dawać po denarze zamiast chleba nędzarzy 
(„loco panis miserabilium personarum”). Ten obowiązek dawania co dzień chleba 
ubogim lub denara ponowił Zygmunt III w 1617 roku, przysądziwszy szpitalowi 
Świętego Ducha wieś Krowodrzę i Błonie. Ponieważ obecnie denary już nie chodzą 
i zamienione zostały na inną monetę, obieg mającą w Królestwie, przeto powinien 
być oznaczony pieniądz, który się ma płacić zamiast chleba ubogim.

Następnie wywodził ks. Małecki, że znaczna część dóbr szpitala Świętego Ducha 
przepadła w Galicji, że wtedy kiedy szpital miał obowiązek dawania denara za każ-
dy chleb, były wszystkie dobra szpitalne wolne od wszelkiej kontrybucji wojennej 
i wszelkich podatków państwowych, obecnie zaś przełożony szpitala obowiązany 
jest, wedle taksy ustanowionej, płacić podatki Królestwa i wszelkie inne ciężary 
ponosić, przeto stosownie do zmniejszonych dochodów powinna być naznaczona 
niższa kwota zamiast chlebów. Wreszcie jako urzędowy administrator szpitala żądał, 
żeby własność jego pozostawić nienaruszoną, dlatego że posiada ją na mocy nadań 
i przywilejów, mimo to jednak ostatecznie godził się na to, żeby szpital płacił sumę 
stosowną za to, że do Łazarza przeniesione zostaną podrzutki i położnice z oseskami.

Nadmienić tu trzeba, że duchakom zabrano klucz w Galicji położony, Wola Du-
chacka (dwie wsie i dwa folwarki), których dochód ceniła administracja cesarskich 
domen na 1633 fl. 26 kr. (6533 złp), a nadto Rząkę (wieś z folwarkiem) o rocznym 
dochodzie 202 fl. 55 kr. (810 złp)163.

Biskup krakowski mianował generalnego komisarza całego zakonu Kanoników 
Regularnych Świętego Ducha de Saxia na mocy tego, że Benedykt XIV bullą Saepe 
Romanorum (5 kwietnia 1741) wyjął ten zakon w Hiszpanii i w Polsce spod władzy 
generała w Rzymie, a poddał go bezpośredniej jurysdykcji ordynariuszów jako 
delegowanych Stolicy Apostolskiej164. Lecz już od XVI wieku (1525) trwał układ 
pomiędzy magistratem a kanonikami regularnymi de Saxia, którego mocą magistrat 
mianował co rok prowizorów ich szpitala przy kościele Świętego Ducha. Dlatego też 
na termin w konsystorzu stawili się obecni prowizorowie tegoż szpitala, generosus 
Wojciech Wybranowski, nobiles et spectabiles Józef Kajetan Wałkanowski, doktor 
filozofii, Maciej Bajer, rajcy miejscy w asystencji syndyka miejskiego, nobilis Filipa 

 163 Arch. MWiO, Acta 102, Gener. G., Sign. 191, ex Augusto 1787, G. S. Lemberg, 10 Christmonat 1786.

 164 Decretales Summorum Pontificium pro Regno Poloniae, t. 2, dz. cyt., s. 259–260.
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Cichockiego, przez magistrat deputowanego. Syndyk oświadczył ich imieniem, 
że zgadzają się na to, żeby część dochodów szpitala Świętego Ducha przeznaczona 
została na żywienie położnic i podrzutków, skoro będą umieszczane w nowym tym 
szpitalu, lecz sprzeciwiali się temu, żeby na to wzięto dochody z wsi Krowodorzy, 
bo tę wieś podarował Zygmunt III w roku 1617 szpitalowi Świętego Ducha i musi 
pozostać jego własnością.

Wspomniany wyżej radny miejski nobilis et spectabilis Maciej Bajer jako mia-
nowany przez magistrat prowizor szpitala św. Rocha na ulicy Szpitalnej, przedłożył 
akt fundacji tegoż szpitala i wykazywał, że fundacja ta jest miejska („civitatensis”) 
i nie może być zabrana na rzecz lazaretu. Równocześnie prosił adwokat Miedziński, 
imieniem swego klienta ks. Tomasza Chodkiewicza, prebendarza tegoż szpitala 
św. Rocha i penitencjarza u Najświętszej Maryi Panny w Rynku, żeby go zostawiono 
do śmierci przy tejże prebendzie szpitalnej.

Radca miejski Karol Like jako prowizor szpitala św. Sebastiana na przedmieściu 
Krakowa oświadczył, że fundacja tego szpitala jest również miejska („civitatensis”) 
i nie może być zabrana na rzecz lazaretu. Syndyk miejski Cichocki przedłożył na do-
wód akt fundacji, spisany przez mieszczanina („nobilem”) Dzianotty’ego. Wreszcie 
zrobił zastrzeżenie adwokat Rafałowicz imieniem sołtysa Krowodrzy Łukasza 
Czekaja i przysięgłych ławników: Stanisława Spodka, Krzysztofora Zbroji, oraz całej 
gromady, powołując się na kontrakt zawarty przez kanonika Minockiego z gromadą 
Krowodrzy, prosili więc, żeby im się teraz nie działa jaka krzywda.

Układ, o którym mowa, zawarł z mieszkańcami wsi Krowodrzy i Promnika 
ks. Stanisław Minocki, Uniwersytetu Jagiellońskiego doktor, kanonik sandomierski 
i skalmierski, aktuariusz konsystorza krakowskiego, profesor uniwersytetu, dziekan 
kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie, a nadto pleban w Zwoleniu i Wielgiem. 
Mianowany był komisarzem generalnym Kanoników Regularnych Świętego Ducha 
de Saxia na całą Wielką i Małą Polskę (po śmierci ks. Chyczewskiego) przez Sołtyka 
i zobowiązany był co sześć lat zdawać rachunki ze swego zarządu szpitalem ducha-
ków. Sołtyk wyznaczył też (zaraz po nowym roku 1782) osobną deputację do zbada-
nia jego sześcioletnich rachunków165. Ks. Minocki musiał być dobrym administrato-
rem majątku księży duchaków, bo już w czerwcu tego roku jako ich komisarz spłacił 
6816 złp 18 gr jako resztę długu, który zaciągnęli u misjonarzy na Stradomiu, na co 
kwit wystawił w konsystorzu ks. Jakub Włodarski, superior misjonarzy. Dług ten 
wynosił 8000 złp166. Zajął się też ks. Minocki restauracją klasztoru po dwóch latach 

 165 Arch. KK, Acta Ep., vol. 99, fol. 185, d. 10 Februarii 1776; vol. 99, fol. 644, die 3 Januarii 1782.

 166 Arch. KK, Acta Ep., vol. 100, fol. 749–750, die 18 Junii 1776.
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i na ten cel otrzymał w konsystorzu pozwolenie na sprzedanie zbytnich sreber ko-
ścielnych. Złotnik oszacował te srebra na 2922 złp167. Dwa lata później zawarł wspo-
mniany układ (22 lipca 1780) z mieszkańcami Krowodorzy i Promnika. Ponieważ 
konwent duchaków pobierał z folwarków (ex agris praedialibus) Krowodrzy 1000 złp, 
dlatego postanowiono dać tę sumę na procent, a młyn w Promniku wydzierżawić 
za 78 zł węgierskich i 8 złp, to jest razem za 1412 złp, resztę zaś gruntów chłop-
skich i dworskich sprzedać po przeprowadzeniu dokładnego pomiaru i oszacowania 
tychże gruntów. W układzie tym brali udział ze strony kanoników regularnych de 
Saxia: superior Augustyn Dzierzyński, Antoni Mazurkiewicz, Ksawery Machowicz 
i Cyprian Danecki168.

Kanonicy regularni de Saxia mieli własny szpital, lecz wspomnieliśmy, że już 
od XVI wieku nadzór nad nim przyznany był magistratowi Krakowa, który mia-
nował prowizorów, a ponieważ pomiędzy prowizorami i duchakami zachodziły 
w ostatnich czasach spory, przeto wydał Sołtyk ordynację (1781), wiele i co ma 
przystawiać klasztor Świętego Ducha kanoników regularnych de Saxia z prowen-
tów w Krowodrzy szpitalowi Świętego Ducha w Krakowie169. Wedle ordynacji tej 
zobowiązani byli zakonnicy dostawiać szpitalowi na każdy miesiąc żyta na chleb 
siedem korcy, czyli co dwa miesiące czternaście korcy, pod które zawsze do zawie-
zienia do młyna i przywiezienia mąki z młyna do szpitala miała być przystawiona 
fura dworska z worami z folwarku klasztornego. Młyny klasztorne promnickie 
miały to żyto mleć nieodwłocznie dla szpitala, bez miarki wszelkiej, i wszystkie 
mąki oraz otręby, nic sobie nie zostawiając, szpitalowi wydawać. Do którego mlewa 
dopilnowania, celem uniknięcia wszelkich sprzeczek, przydawać będą szlachetni 
prowizorowie swojego dozorcę szpitalnego. Także inne wszelkie zboża na potrzebę 
samego szpitala tylko młyny promnickie bez miarki mleć miały, zostawiając sobie 
połowę otrąb dla folarki, a drugą połowę szpitalowi oddając. Dalej, mieli duchaki 
dostawić szpitalowi na każdy miesiąc piwa garcy sto, a na każde półrocze, to jest 
sześć miesięcy soli beczkę jedną lub za nią pieniądze in valore, w jakim podów-
czas beczka soli będzie. Na każdy miesiąc z folwarku klasztornego na pościele 
dla chorych słomy ordynaryjnej mierzwiastej fury dwie. Kapusty zakwaszonej 
na rok beczek winiówek cztery. Na piekarza i na sól do chleba na cały rok miał 
klasztor wypłacać w pieniądzach 150 złp, także na mleko dla dzieci na cały rok  
w pieniądzach 150 złp.

 167 Arch. KK, Acta Ep., vol. 99, fol. 400, die 7 Julii 1778. 

 168 Arch. KK, Acta Ep., vol. 99, die 22 Julii 1780.

 169 Arch. KK, Acta Ep., vol. 99, fol. 614, die 28 Junii 1781.
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Ordynacja ta weszła w życie od najbliższego 1 lipca tego roku. Pieniądze na pie-
karza i na mleko miały być wypłacone z góry (anticipative) na pół roku, to jest 
na piekarza 75 złp, na mleko tyleż, alias w sumie złączonej co pół roku 150 złp. 
Wszystkie wiktuały, potrzeby i pieniądze miały być przystawiane na rekwizycję 
do rąk szlachetnych prowizorów, którzy na to wszystko kwity i rewersy mieli wy-
stawiać. Cokolwiek z tych rzeczy miało być przystawione furą, to się powinno rozu-
mieć, iż furą własną folwarku klasztornego, a dostawami wszystkimi sami szlachetni 
prowizorowie in rem szpitala chorych i osób w nim i przy nim się znajdujących 
rozrządzać będą, sami piekarza obstalować, płacić i chleb od niego odbierać, aby 
się wszelkim sprzeczkom, dotąd praktykowanym, zagrodziło.

Ordynacja ta uregulowała więc stosunek duchaków do prowizoriów szpitalnych 
i nikt też nie myślał o znoszeniu konwentu, który z reguły i powołania swego miał 
obowiązek utrzymywania szpitala i pielęgnowania chorych. Wszelako inaczej zapa-
trywał się na to książę Michał Jerzy Poniatowski, który zaraz w drugim roku swojej 
administracji uznał Kanoników Regularnych Świętego Ducha de Saxia za niezdol-
nych do samorządu. Dekretem 14 lipca 1783 przeniósł do ich klasztoru księży emery-
tów z ulicy Grodzkiej i mianował administratora kościoła Świętego Ducha i szpitala 
w osobie ks. Kaspra Małeckiego, któregośmy już poprzednio poznali. W dekrecie 
tym przyznawał książę Michał Poniatowski, że właściwie powinien zarząd klasztoru 
pozostać w ręku duchaków, lecz twierdził, że żaden z nich nie ma do tego potrzebnych 
zdolności i dlatego ks. Małeckiemu powierzył administrację, póki by się jaki zdat-
ny zakonnik nie zjawił170. Formalnie więc nie był jeszcze konwent zniesiony, bo to 
nastąpiło dopiero po pięciu latach (1788), lecz choć ks. Małecki występował na ter-
minie w konsystorzu w jego imieniu, to prowizorzy miejscy wyrażali się na tymże 
terminie o konwencie jako już zniesionym. Wobec tego faktu zrozumiałe się staje 
dalsze postępowanie i udotowanie lazaretu funduszami szpitala Świętego Ducha.

Fiskał konsystorski ks. Żychliński miał też łatwe zadanie, żeby dowieść, iż ksią-
żę prymas Poniatowski ma po swojej stronie prawo. Wywody te zajmują piętnaście 
stron folio, a po nich następuje dekret księcia prymasa z krótkim powtórzeniem 
argumentów prawnych na dwóch stronach171. Przede wszystkim dowodził fiskał, 
że w szpitalu Świętego Ducha nie mają chorzy takiej opieki jak w innych szpitalach, 
dobrze urządzonych (bene ordinatis Xenodochiis), a ponieważ Sobór Trydencki 

 170 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 680, d. 19 Decembris 1788.

 171 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 102–146, d. 9 Aprilis 1788. Translatio Sororum charitatis tum infan-
tum expositorum, mulierum praegnantium, infirmorum ad Conventum antea PP. Carmelitarum in Wesoła, 
applicatio iis certae partis proventuum, Constitutio ibidem Hospitalis S. Lazari et illius ordinatio, quam 
alterius S. Spiritus reformatio.
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(sess. 7, c. 15 i sess. 22, c. 8, De ref.) powierzył biskupom opiekę nad domami ubo-
gich, przeto książę prymas jako administrator diecezji ma prawo przenieść sieroty 
i położnice ze szpitala Świętego Ducha do lazaretu na Wesołej, a również ma prawo 
zabrać część dochodów szpitalowi Świętego Ducha. Żadne protesty i interwencje 
tego prawa nie osłabią.

Prawda, że dokumenty przedłożone przez ks. Małeckiego, administratora klaszto-
ru Świętego Ducha i przełożonego księży emerytów tamże mieszkających, usprawie-
dliwiają jego protest, lecz wiadomo księciu administratorowi, że właśnie z powodu 
chleba, którego proboszcz i konwent był zobowiązany ubogim dostarczać, wynikały 
różne zwady i zatargi z prowizorami szpitala i właśnie dlatego, żeby tym sporom 
raz na zawsze położyć koniec, książę administrator postanowił znieść to dawanie 
chleba, a za to odpowiednią część dochodów zabrać szpitalowi Świętego Ducha 
i przeznaczyć go lazaretowi na Wesołej, na sieroty i położnice. Równocześnie upa-
da więc protest magistratu, bo tenże mianował prowizorów szpitala wyłącznie dla 
dozoru rozdawania chleba, a skoro to rozdawanie teraz ustaje, to i prowizorzy stają 
się zbyteczni.

Niewdzięczną byłoby pracą zbijanie tych wywodów, wystarczy nadmienić, że So-
bór Trydencki powierzył biskupom opiekę nad szpitalami, ale nie dał im władzy ich 
znoszenia. Liczne też uchwały synodów polskich przepisały reguły postępowania 
ze szpitalami duchownymi, ich przełożonymi, prowizorami i administratorami172, 
ale żaden synod nie dawał ordynariuszowi prawa do zabierania majątku szpitalnego 
na rzecz publicznego lazaretu. Dlatego też starał się w dekrecie swoim (4 kwietnia 
1788) książę prymas dowieść, że prawo przeniesienia sióstr miłosierdzia od św. Bar-
bary do lazaretu wynika stąd, że Sołtyk przeniósł je poprzednio z kamienicy „Szem-
bekowskiej” na ulicy św. Jana do domu św. Barbary z całym ich majątkiem. Na mocy 
takiego samego prawa Poniatowski jako ordynariusz przenosi zakonnice do szpitala 
św. Łazarza (Xenodochium s. Lazari), a równocześnie przenosi także położnice razem 
z sierotami ze szpitala Świętego Ducha. W tym też celu usunął karmelitów z klasztoru 
na Wesołej, żeby miejsce zrobić dla lazaretu publicznego (Xenodochium publicum).

Przenosząc zaś siostry miłosierdzia do lazaretu, zostawia im cały ich własny 
majątek, a mianowicie: 1) kapitał 50 000 złp, umieszczony (rok 1715) na dobrach 
Miroszów; 2) bielnik („dealbatorium, alias blech nuncupatum”); 3) grunt, zwany 
Krystynowskie, za bramą św. Mikołaja; 4) dom na Wesołej (zapisany w aktach ław-
niczych krakowskich 9 lipca 1725); wreszcie 5) kapitał 60 000 złp, lokowany (1779) 

 172 Decretales Summorum Pontificum pro Regno Poloniae, t. 2, s. 320–340, tit. XXXVI De religiosis 
Domibus, ut Episcopo sint subjectae.
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na dobrach Birków173. Do tego majątku własnego sióstr miłosierdzia dodawał jeszcze 
książę prymas fundusz, który należał dawniej do karmelitów bosych na Wesołej, 
a jemu został odstąpiony – nie powiedziano jednak, ile ten fundusz wynosił – z do-
datkiem tego, co mu przyznane zostało ze szpitala Świętego Ducha przez prowizorów.

Ostatnie to zdanie nie jest zupełnie jasne, bo z dalszego toku dekretu wynika, 
że to, co zabierał książę prymas Szpitalowi Świętego Ducha, dawał na dotację la-
zaretu, a nie na własność szarytek. Powiedziano bowiem dalej: ponieważ z aktu 
fundacyjnego szpitala Świętego Ducha wynika, że wszelkie dobra, dziesięciny, 
wzięte ze stołu biskupiego, dane zostały kanonikom regularnym Świętego Ducha 
de Saxia na ten cel, żeby konwent żywił sieroty, położnice, podrzutki i bezdomnych 
leżących po ulicach (in plateis jacentes), a ten obowiązek ograniczony został (1528) 
wyłącznie do rozdawania chleba, przeto obecnie, skoro sieroty i położnice odebrane 
zostały ze szpitala i oddane pod opiekę sióstr miłosierdzia, „wyjmujemy całą wieś 
Krowodrza z przyległością, zwaną Hołodyńskie, i jeden młyn na Promniku z rolą 
młynarza, najbliższą przy pałacu biskupim, spod zarządu administratora szpita-
la i całego konwentu Świętego Ducha, a poddajemy naszej władzy ordynariatu 
krakowskiego, ze wszelkimi prawami, przywilejami itd. Tę zaś wieś Krowodrzę 
z Hołodyńskiem i młynem na Promniku obracamy na dotację lazaretu na Wesołej 
z tytułem wieczystej własności (in vim et titulum perpetui dominii et proprietatis)”.

Od tej własności jednak wyjęte zostały dziesięciny snopowe (manipulares) z całej 
wsi Krowodrzy i roli młynarza, do których się gromada zobowiązała przez układ 
w 1780 roku zawarty z kanonikiem Minockim jako generalnym komisarzem za-
konu duchaków, a lazaret nie miał do nich żadnego prawa ani pretensji. Natomiast 
otrzymał lazaret prawo zarządzania całą wsią Krowodrzą i młynem na Prądniku, 
z których dochód przeznaczył książę prymas na żywienie położnic, niemowląt 
i mamek, a intromisja zaraz została zarządzona. Żeby zaś zapobiec sporom, które 
by powstać mogły o rolę, na której stał młyn, teraz przyznany lazaretowi, kazano 
notariuszowi konsystorskiemu ks. Wincentemu Ptaszyńskiemu wygotować dokładne 
opisanie tej roli oraz roli młynarza. Przy tym zastrzegał książę prymas, że lazaret 
będzie płacił „donum charitativum” i wszelkie podatki, które już są i jeszcze będą 
nałożone na dobra kościelne, a to z tej racji, że wieś Krowodrza i młyn na Prądniku 
są dobrami kościelnymi i tę właściwość nadal zatrzymują.

Jeśliby jednak siostry miłosierdzia miały być przeniesione od św. Łazarza na inne 
miejsce przez ordynariat krakowski, wtedy będą mogły zatrzymać jako własność 
to, co im przyznane zostało na żywienie podrzutków, położnic i niemowląt, razem 

 173 Nie wspomniano nic o zapisie 20 000 złp scholastyka Bieńkowskiego z lat 1780 i 1783.



Księcia prymasa Poniatowskiego spusoszenia kościelne w Krakowie… 481  

z majątkiem, który posiadają obecnie i jeszcze w przyszłości z tego tytułu dostaną, 
ale wtedy stolica biskupia będzie sama miała prawo dysponowania wsią Krowodrzą 
i młynem na Prądniku, na co pełną władzę ma zastrzeżoną. Zawsze też siostry miło-
sierdzia podlegać będą ordynariatowi krakowskiemu co do wizytowania i zarządzeń 
dyscyplinarnych. Co zaś dotyczy zarządu i prowizorów lazaretu, przyjmowania 
chorych, położnic, podrzutków, ich wydalania, prowadzenia rachunków itp. rzeczy, 
polecone już zostało ułożenie osobnej ordynacji.

Z ułożeniem jednak ordynacji nie było spieszno, a sam akt fundacyjny miał pew-
ne niejasności. Zastrzegał własny majątek sióstr miłosierdzia i oddawał im to, co 
wzięte było od szpitala duchaków na żywienie położnic i dzieci, lecz w razie ich 
odejścia z lazaretu obejmował ordynariat krakowski w zarząd wieś Krowodrzę i młyn 
na Prądniku. Z tego więc wynika, że wieś i młyn zostawały własnością biskup-
stwa krakowskiego, a w każdym razie nie zostały darowane Komisji Edukacyjnej. 
Tak też pojmowała tę sprawę publiczność, jak świadczą dwa zapisy na rzecz szpi-
tala św. Łazarza, oddane w przechowanie kapitule. Albowiem w 1791 roku zapi-
sała Zofia hrabina Małachowska, wdowa po Fryderyku Piotrze, staroście zator-
skim, hrabi na Skrzynnie, dochody z kamienicy położonej na rynku krakowskim, 
na rogu przy ulicy Szewskiej, a to na powiększenie uposażenia szpitala św. Łazarza. 
Autentyczny odpis tej fundacji przedłożył dziekan kapituły i uchwalono go w aktach 
zachować. Tegoż samego roku zapisał na ubogich chorych w szpitalu św. Łazarza 
Magnificus Antoni Gruszecki, naczelnik poborów Rzeczypospolitej w księstwach 
Zator i Oświęcim, sumę 20 000 złp, lokowaną na dobrach JW Puszeta, starosty za-
wichoskiego, i zapis ten oddał w opiekę kapitule174.

Tymczasem uniwersytet przyznawał sobie prawo własności tego szpitala, opierając 
się na tym, że założony został dla szkoły chirurgicznej, która się pierwej w domu 
św. Barbary mieściła. Wywołało to zatargi, których echo znajdujemy w listach 
Jana Śniadeckiego. Śniadecki narzeka w nich, że zakonnice przeszkadzają postę-
powi nauk lekarskich i cyrulickich, tak że uniwersytet postanowił raczej szkołę 
praktyczną medycyny i chirurgii zamknąć, niż przystać na takie zarządzenia pro-
wizoryczne, jakie wydała delegacja w roku 1791. Ta delegacja wyznaczona została 
przez księcia prymasa Poniatowskiego, do którego Kolegium Fizyczne wysłało 
(23 października 1791) prośbę o cesję domu szpitalnego i zakończenie tego intere-
su. Tej cesji książę prymas zrobić jednak nie chciał, a prowizoryczne zarządzenia 
gniewały profesorów. Z tej też przyczyny, jak pisał Śniadecki (27 stycznia 1794), 

 174 Arch. CCC, Prothocol., fol. 231, die 7 Februarii 1792. Zapis był w aktach magistratu krakowskiego 
zrobiony dnia 1 kwietnia 1791 – fol. 288, die 15 Junii 1793. Zapis był zrobiony 13 lipca 1791. 
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to jest w sześć lat po założeniu szpitala św. Łazarza, szkoła chirurgii nie była jeszcze 
urządzona. Tyle zdaje się być rzeczą pewną, że po stronie profesorów była pewna 
zbytnia drażliwość. Kiedy bowiem biskup krakowski (Turski) zamierzył wizytować 
szpitale krakowskie, dowodził Śniadecki (4 lutego 1792), że mu nie wolno wizyto-
wać szpitala św. Łazarza jako świeckiego i stojącego pod bezpośrednią opieką króla. 
Nie byłoby tych sporów, gdyby był książę prymas od razu jasno ordynację ułożył. 
Wszelako to właśnie, że szpital św. Łazarza był uważany za świecki lazaret, urato-
wało go od zguby. Szkoła chirurgiczna już jednak przy nim nie została urządzona, 
bo w roku 1794 zajęli Kraków Prusacy.

Po dwóch latach ustąpili z Krakowa, a po nich (5 stycznia 1796) zajął go generał 
Tulon z wojskiem austriackim. Delegowani uniwersytetu byli już 3 lutego w Wiedniu 
i jedni z pierwszych hołd złożyli. Między delegowanymi był Jan Śniadecki i łudził 
się obietnicami, które w Wiedniu profesorom krakowskim dawano. Wiedział wpraw-
dzie, że Komisja Nadworna Nauk (Hof-Studien-Commission) jest „sekowana” przez 
Niemców, aby im rozdała katedry w Krakowie, lecz był pewien, że „przecie tego nie 
będzie”. Delegaci uniwersytetu czynili bowiem starania, żeby się w Krakowie utrzy-
mała akademia polska z językiem narodowym polskim. Śniadecki napisał w tym celu 
dosyć silne przedłożenie i sądził, „że to się utrzyma”. To jedno go dziwiło, że wszyscy, 
a w pierwszym rzędzie kanclerz nadworny, prezydent ówczesnego Hofderektorium, 
hrabia Kollowrat, dopytywał się, czy wszystkie katedry są Krakowie obsadzone175.

Nastąpiły jednak wydarzenia polityczne, które nie pozwalały dworowi wiedeńskie-
mu myśleć o obsadzeniu katedr uniwersyteckich w Krakowie. Dopiero kiedy pokój 
w Luneville uciszył na chwilę zaburzenia wojenne, zaczęto następnego roku (1802) 
zajmować się regulowaniem spraw Kościoła w Galicji i obydwóch uniwersytetów.

Pierwszy początek zrobiono z Wydziałem Teologicznym i Collegium Phisicum, 
które zamieniono na Wydział Medyczny (1803). Tego roku mianował bowiem 
Franciszek I czterech profesorów medycyny w Krakowie. Doktor Alojzy Rudolf 
Vetter otrzymał katedrę fizjologii w połączeniu z anatomią; Jan Nepomucen Rust 
mianowany został profesorem chirurgii; Fryderyk Lolland otrzymał katedrę położ-
nictwa, a weterynarii doktor Paweł Adami. Wszystkim naznaczono 1500 fl. pensji 
rocznej, ale później ją obniżono176. Wtedy to pożegnał Śniadecki Kraków po trzy-
dziestu latach pobytu i przeniósł się do Wilna; inni, jak Szaster, zostali emerytowani. 
Spotkamy się jeszcze później z tym Szasterem.

 175 J. Śniadecki, Listy, Poznań 1878, s. 21, 38, 43, 162, 174.

 176 Arch. MWiO, Acta KK, Studien Hof-Commission 5 Krakau, A. C., Sign. 112, Ad Nr 11, ex Februario 
1803. Vortrag ver. Hofkanzlei Wien, 28 Dezember 1802.
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Po trzech latach (1805) zniósł Franciszek I uniwersytet lwowski i połączył go 
z krakowskim. Drukowane ogłoszenie w niemieckim i polskim języku, wydane 
przez starostwo (Kreisschreiben), uwiadomiło publiczność o tym połączeniu, o za-
prowadzeniu Licaeum we Lwowie „i urządzenie owych”177. Skutkiem tego połączenia 
musiały też zajść zmiany w obsadzeniu katedr medycyny w Krakowie, a charak-
terystyczne jest przy tym, że profesorowie wiedeńskiego uniwersytetu odgrywali 
rolę superarbitrów. Nadmienić tu jeszcze trzeba, że na czele każdego wydziału stał 
teraz dyrektor, nie wybierany przez profesorów, lecz mianowany przez cesarza. 
Mówiliśmy też na innym miejscu, że biskup krakowski Gawroński widział się zmu-
szony do zrzeczenia się godności kanclerza uniwersytetu, dlatego że naznaczono 
mu tylko rolę dyrektora Wydziału Teologicznego178.

Na wakujące katedry medycyny rozpisano konkurs, przy czym zauważyć trzeba, 
że Wydział Lekarski w Krakowie miał tylko prowizorycznego dyrektora. Na katedrę 
teoretycznej nauki medycyny i medycznej kliniki dla chirurgii w języku polskim 
nie zgłosił się żaden kandydat ze Lwowa ani z Wiednia, natomiast z Krakowa kom-
petowało aż czterech, to jest doktor Wizeński, który tę katedrę już prowizorycznie 
zajmował, nadto doktor Cener, doktor Lucy, doktor Lameli. Jako piąty zgłosił się, 
ex post, doktor Sebastian Gürtler, notariusz uniwersytetu, ale prowizoryczny dyrektor 
wydziału postawił go na pierwszym miejscu, za co otrzymał naganę.

Kandydaci napisali wypracowania konkursowe, które Kancelaria Nadworna 
przesłała do oceny Wydziałowi Lekarskiemu w Wiedniu. Dyrektor tego wydziału, 
hofrat Stift, zdawał też następnie referat. Głosy były podzielone. Dwa głosy padły 
na doktora Lamelego i również dwa na doktora Wizeńskiego. Wypracowania doktora 
Cenera i doktora Lucy’ego były tak nędzne, że ich kandydatura wcale nie wchodzi-
ła w rachubę. Doktor Gürtler żadnej pracy nie przedłożył. Ponieważ tymczasem 
doktora Wizeńskiego powołano na rosyjski uniwersytet, przeto został tylko jeden 
kandydat, doktor Wincenty Lameli. Ciekawe jest przy tym, że Wydział Lekarski 
w Krakowie przedstawiał go jako Polaka, lecz mówiącego po polsku bardzo nie-
biegle. Prawdopodobnie nazywano go Polakiem, dlatego że się w Galicji rodził.

Na katedrę teoretycznej i praktycznej chirurgii, kliniki chirurgicznej i położnictwa 
z wykładem w polskiej mowie nie zgłosił się nikt z Wiednia ani ze Lwowa. Natomiast 
z Krakowa było dwóch kompetentów: doktor chirurgii Dolasiński i magister chirur-
gii Stummer. Wydział Lekarski w Krakowie stawiał Dolasińskiego wyżej, dlatego 

 177 Arch. MWiO, Acta cit., Sign. 61, ex Februar. 1806, Nr 990–170 Bericht Galiz. Guber. Lemberg, 13 Sep-
tember 1805. Joseph von und zu Urményi Landesgouverneur, Dominik Deyfried von Kötil, Gubernialrath.

 178 W. Chotkowski, Ostatnie lata benedyktynów w Tyńcu, Kraków 1900, s. 32–33.
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że mówił lepiej po polsku, lecz proponował go tylko na lektora, bo na profesora 
miał się dopiero wykształcić. Brał też wydział w rachubę profesora Machana we 
Lwowie. Za kandydaturą Dolasińskiego oświadczył się hofrat Stift i proponował 
go na lektora, lecz z pensją profesora (1200 fl.), żeby mógł spokojnie pracować nad 
dalszym swoim wykształceniem.

Na prosektora i zawiadowcę katedry anatomii z wykładem niemieckim i polskim 
przedstawił Wydział Lekarski dwóch kandydatów, którzy napisali konkursowe prace, 
to jest Innocentego Neumana i Stummera, a trzeciego doktora Bruna, chociaż nie 
pisał konkursowej pracy. Na pierwszym miejscu postawiony był Neuman, magister 
chirurgii i położnictwa, ale dyrektor prowizoryczny wydziału zarzucał mu, że nie 
posiada języka polskiego, natomiast Stummer nie umiał po niemiecku. Hofrat Stift 
proponował Neumana, za którym się też oświadczył profesor wiedeński Prohaska.

Na adiunkta i katedrę weterynarii zgłosił się tylko jeden kandydat, to jest magister 
położnictwa i chirurgii Alojzy Oesterreicher, ale profesor weterynarii w Wiedniu, 
przeczytawszy jego pracę konkursową, uznał za rzecz niebezpieczną powierzenie 
mu tej katedry. Dlatego postawił hofrat Stift wniosek, żeby dyrektor Wydziału Le-
karskiego w Krakowie wyszukał jakie zdatne indywiduum, które by się w Wiedniu 
wyuczyło weterynarii, tak żeby mogło ją w Krakowie po polsku wykładać. Należało-
by dać na to z krakowskiego funduszu naukowego (Studienfond) 400 fl. stypendium 
i płacić, dopóki się dobrze nie wyuczy. Wydatek ten uważał hofrat Stift za konieczny, 
dlatego że – jak wiadomo („bekanntlich”) – panuje w Galicji najgrubsza ciemnota 
(„dickste Finsterniss”) pod względem chowu bydła, z powodu czego przez zarazy 
ginie wiele bydła. Odpowiednie przedłożenie opracował referent Kancelarii Nadwor-
nej hofrat Dankesreiter i (23 lipca 1806) odszedł dekret do galicyjskiego gubernium. 
Dwaj profesorowie nowo mianowani, Maciej Lameli i Neuman, otrzymali po 1000 fl. 
pensji, a lektor Dolański 1200 fl179.

Rok 1806 był bardzo obfity w nominacje profesorów medycyny. Przeniesieni zostali 
ze Lwowa do Krakowa: profesor chemii i botaniki Schieverek i profesor patologii oraz 
materia medica Machan, który jednak ustąpił miejsce innemu. Profesorem medycyny 
sądowej i policji medycynalnej mianował Franciszek I fizyka Miasta Krakowa, Je-
rzego Knoblocha, i pozwolił na to, żeby lekarzom wiejskim najpotrzebniejsze rzeczy 
wykładał po polsku, dlatego że łacińskiego wykładu nie rozumieli180. Wspomniany 

 179 Arch. MWiO, Acta Krakau b. AC, Sign. 100, ex Julis 806, Nr. 11.601–2064. Vortrag. ver. Hofkanzley, 
Wien, 30 Maerz 1806. Dekret a. d. Galiz. Guber., Wien, 23 Julius 1806. Dankesreiter.

 180 Arch. MWiO, Acta cit., Konwol. V, Z. 2123–174. Dekret a. d. Galiz. Guber., Wien, 7 Maerz 1806. 
Sign. 95, ex Majo 1806. Dekret a. d. Galiz. Guber., Wien, 19 Maji 1806. Z. 6847–1207. 
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poprzednio profesor patologii i materia medica Schieverek umarł wkrótce po ob-
jęciu katedry i w jego miejsce mianowany został suplent tejże katedry, doktor Jan 
Raimann. Profesorem fizjologii, wyższej anatomii i chorób oczu mianowany został 
dr Józef Schattgruber, z pensją 1500 fl181.

Rok 1806 nie tylko był jednak obfity w nominacje nowych profesorów, lecz pamięt-
ny stał się tak gorszącymi kłótniami i zwadami pomiędzy niemieckimi profesorami, 
że odgłos ich doszedł aż do Wiednia. Musiało być bardzo źle, skoro Franciszek I wy-
dał pismo gabinetowe do naczelnego kanclerza hrabiego Ugartego, w którym mia-
nował Polaka i emerytowanego profesora, doktora Antoniego Szastera, dyrektorem 
medycznego wydziału, żeby położyć koniec kłótniom i nieporządkom na tymże 
wydziale182. Nominacja ta musiała być bardzo nie w smak gubernatorowi, bo od-
pisał do Kancelarii Nadwornej, że najpierw trzeba by się przekonać, czy Szaster 
będzie zdatny na ten urząd, a w każdym razie nie należałoby mu dawać żadnego 
wynagrodzenia, dlatego że pobiera jako emerytowany profesor dostateczną pensję 
1000 fl. Kancelaria Nadworna zażądała opinii hofrata Stifta, wspomnianego po-
przednio dyrektora Wydziału Medycznego w Wiedniu, który wypowiedział zda-
nie, że Szasterowi powinno się dać 1000 fl. remuneracji za ten urząd, a co do jego 
zdolności oświadczył, że ta sprawa nie należy do kompetencji gubernatora, skoro 
Szaster został przez cesarza mianowany. Wskutek tego otrzymało gubernium dekret, 
żeby zawiadomiło Szastera o nominacji i żeby nie wydawało się w kwestię zdatności 
osób, do których sam Najjaśniejszy Pan okazał zaufanie, lecz proponowało pensję, 
jaką ma Szaster pobierać. W odpowiedzi na to doniosło gubernium, że Szaster już 
został zawiadomiony i proponowało dla niego 600 fl. rocznego wynagrodzenia183.

Trzeba dodać, że chodziło tu o profesora anatomii doktora Antoniego Szastera, 
którego brat Wincenty zajmował przed nim tę katedrę. O nim pisał z przekąsem Jan 
Śniadecki (1791), że „sobie wyperswadował chorobę, wyrabia sobie emeryturę, forsz-
tując swego brata na anatomię, który na to został się w Paryżu”184. Antoni Szaster, 
jak wiemy z poprzedniego, pobierał z kapituły alumnat Słowikowskiego, kształcił 
się w sztuce lekarskiej w Wiedniu, w Wenecji, a potem w Paryżu. Zdaje się jednak, 

 181 Arch. MWiO, Acta cit., Konwol. 5, Krakau Medicin., Sign. 64, ex Aprili 1807. Dekret a. d. Galiz. Guber., 
Wien, 19 April 1807. Sign. 142, ex Dezembri 1807. Dekret a. d. Galiz. Guber., Wien, 26 Dezember 1807.

 182 Arch. MWiO, Acta cit., Sign. 96, ex Dezembri 1806. Gabinetsschreiben, 14 Dezember 1806. „Lieber 
Graf. Ugarte! Um den Zänkerein und Unordnungen bei der medicinischen Fakultät in Krakau ein Ende zu 
machen, ernenne Ich zum Direktor des medicinischen Studiums daselbst den emeritirten Profesor Dr. Anton 
Szaster”. Dekret a. d. Galiz. Guber., Wien, 16 Decembri 1806. Debrois. 

 183 Arch. MWiO, Acta Hofstudien., Commission 5 Krakau AC, Sign. 53, ex Octobri 1807. Nr 20.197–1929.

 184 J. Śniadecki, Listy, dz. cyt., s. 28, dnia 6 listopada 1791 w Krakowie.
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że Szaster także nie potrafił zaprowadzić zgody między profesorami lekarskiego 
wydziału, bo następnego roku (1808) przyszło do wielkiej zwady, którą wywołał 
profesor Jan Antoni doktor Schultes. Był on poprzednio profesorem w Theresianum 
w Wiedniu i znany był z prac naukowych w tych latach wydanych, a skoro profe-
sor patologii i materia medica Machan został spensjonowany, Schultes objął jego 
katedrę (1806). Lecz już drugiego roku otrzymał wezwanie za granicę i Kraków 
opuścił. Na odjezdnym jednak obraził srodze wszystkich profesorów, tak że chciano 
go ukarać. Gubernium Dolnych Rakuz otrzymało nawet rozkaz, żeby go w Wiedniu 
przytrzymało i uwiadomiło, że tylko dzięki najwyższej łasce cesarskiej uszedł kary.

Sprawa poszła o Stummera, który napisał rozprawę doktorską. Wspomnieliśmy 
o nim poprzednio, że już dwa lata pierwej był jako magister chirurgii przedstawiony 
na profesora teoretycznej i praktycznej chirurgii, kliniki chirurgicznej i położnictwa 
z polskim wykładem. W Wiedniu jednak pominięto całkiem jego kandydaturę, dla-
tego że profesor chirurgii Colland, przy którym Stummer był pierwej asystentem, 
opisał go jako „lüderlichen und nachlässigen Menschen”. Jego dysertację przyjęli 
profesorowie krakowscy, lecz profesor Schultes napisał na niej, że wcale go nie za-
dowoliła i że nie spełniają swojego obowiązku tacy doktorzy, którzy takiego nieuka, 
co małej stronki nie potrafi bez błędu napisać, robią doktorem. Ale nic dziwnego, 
że w zestarzałym uniwersytecie krakowskim zostają błazny i muły doktorami, skoro 
większa część profesorów do tego samego należy rodzaju185.

Schultes stawiony przed gubernatorem Dolnych Rakuz tłumaczył się, że nie 
mógł mieć szacunku dla ludzi, którzy sami się na śmiech wystawiali, jak np. dla 
dyrektora Wydziału Filozoficznego, który na bramie uniwersytetu kazał przybić 
wezwanie do studentów: „adhortantur juvenes eo serius”; albo dyrektora Wydziału 
Medycznego, który pisze takie urzędowe referaty jak Szaster, albo jeśli profesor 
Haquel wystawia świadectwa z publicâ examiná, albo jeżeli doktor Rust podejrzany 
jest o to, że używa fałszywego dyplomu. Gubernator przyznawał poniekąd rację 
profesorowi Schultesowi i wyrażał żal, że Austria traci człowieka znanego w całej 
monarchii z prac literackich, który łączy talent z zapałem do nauki i pracowitością, 
wszelako zarzucał, że jego zarozumiałość nie znosi żadnej opozycji i że szyder-
stwem wojuje w niestosowny sposób. Nadworna Komisja Nauk wysłała dekret 

 185 Arch. MWiO, Acta cit., Konwol. V, Mediz., Sign. 325, ex Octobri 1808. Decret a. d. Galiz. Guber., 
Wien, 29 October 1808. „Legi et mihi non satisfecit, multoque minus officio doctorum et bonorum virorum 
satisfecisse videntur illi, qui Medicinae Doctorem creant adeo ignarum et imprudentem tironem, ut nec 
paginulam sine soleacismis et gravissimis erroribus cionscribere valeat. Attamen in decrepita universitate 
Cracoviensi mirum non est balatrones mulosque doctores fieri, quum bona pars professorum et directorum 
ejusdem sit generis similisqe simili gaudeat”.
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do gubernium lwowskiego z poleceniem, żeby kazano dysertację Stummera jeszcze 
raz przepisać, żeby profesorowie jeszcze raz położyli swe podpisy z tym dodatkiem, 
że praca ta nie zadowoliła profesora Schultesa.

Rezygnacja profesora Schultesa była już w czerwcu (1808) przyjęta, na katedrę 
przezeń zajmowaną, chemii i botaniki, rozpisano konkurs w lutym następnego roku, 
mianowany został jego następca doktor August Józef Rhodius186. Całe to wystąpienie 
profesora Schultesa świadczy tylko o braku dobrego wychowania i nie dowodziłoby 
jeszcze nieuctwa profesorów, lecz o wewnętrznej niezgodzie, jaka panowała pomię-
dzy niemieckimi profesorami w krakowskim uniwersytecie, świadczy także sprawa 
wyboru rektora w tymże roku (1807–1808). Kolej przypadała wtedy na Wydział 
Medyczny i wybrany został większością głosów wspomniany już poprzednio Jan 
Nepomucen Rust, który już w roku 1803 mianowany był profesorem chirurgii. Rust 
jednak nie przyjął wyboru, wymawiając się tym, że wobec naprężonego stosunku 
z kilku profesorami medycyny miałby trudności w sprawowaniu urzędu rektorskie-
go, a byłoby przykro, gdyby wyższa władza miała jego wyboru nie zatwierdzić. 
„Archonci uniwersytetu” uchwalili jednak po dłuższej debacie, że senat powinien 
uchwalić, iż Rust musi być rektorem. „Prezydujący landrath” (radca sądu ziemiań-
skiego) Morak przeprowadził jednak inną uchwałę senatu, a mianowicie oddanie tej 
sprawy pod rozstrzygnięcie gubernatora. Wyrażono przy tym przekonanie, że gu-
bernium zatwierdzi wybór Rusta, a to z tej racji, że rezygnacja mogłaby mieć złe 
następstwa, bo Rust doskonale się nadaje do tego urzędu przez swoje wiadomości. 
Zatwierdzenie jego wyboru położy też koniec niezgodzie na Wydziale Medycznym, 
a byłoby bardzo smutno, gdyby dobro uniwersytetu zależeć miało od wpływów 
stronniczych pewnej kliki. Wysłane do gubernium żądanie to odniosło jednak wręcz 
odmienny skutek.

Gubernium poleciło bowiem senatowi przeprowadzenie nowego wyboru rektora, 
a to dla pięciu powodów. Najpierw dlatego że Rust nie może być rektorem uniwer-
sytetu, skoro najwyższym dekretem z dnia 15 stycznia 1807 roku uznany został 
za niezdolnego na dziekana Wydziału Medycznego. Po wtóre, wynikało z protokołu 
Wydziału Teologicznego, że wyboru rektora dokonano przed wyborem dziekanów, 
co jednak sprawozdanie senatu inaczej przedstawiło. Po trzecie, przesłał dyrektor 
Wydziału Medycznego (Szaster) innym wydziałom spis członków, którzy mogą 
być wybrani („wahlfähig”), ale opuścił kilka osób, które również są godne wybo-

 186 Arch. MWiO, Acta cit., Konvol. V, Mediz., Sign. 13, ex Junio 1808. Dekret a. d. Galiz. Guber., Wien, 
3 Juni 1808. Dr Schultes był mianowany profesorem patologii, a teraz figuruje jako profesor chemii i bota-
niki. Sign. 59 ex Februaris 809. Dekret a. d. Galiz. Guber., Wien, 5 Februar 1809.
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ru, jak np. pensjonowanego radcę gubernialnego, protomedyka Lorenza, doktora 
Kiliana, Jaszkiewicza itd. Tę nieprawidłowość (Unfug) zauważył dziekan Wydziału 
Teologicznego i zwrócił na to uwagę zgromadzonych na wybór profesorów. Wskutek 
tego otrzymał Lorenz trzy głosy, a Rust wybrany został względną większością. 
Wreszcie uznało gubernium jako słuszny powód rezygnacji Rusta jego naprężony 
stosunek do kilku członków Wydziału Medycznego.

To rozporządzenie gubernialne wprawiło w wielki gniew stronników Rusta i jeden 
z nich, profesor Orsler, wypowiedział na posiedzeniu senatu (2 marca 1808) mowę 
przepełnioną najgrubszymi niegrzecznościami przeciwko gubernium i zapropono-
wał rekurs do cesarza. Przewodniczący landrath Morak ledwie tyle potrafił zyskać, 
że w rekursie tym opuszczone zostały wyzwiska. Rekurs ten posłano do Lwowa 
już 15 kwietnia, lecz przeleżał tam do października, dlatego że referent spraw uni-
wersyteckich, gubernialny radca Köfil, miał dużo roboty, a czuł się słaby. Opinia 
gubernialna wypadła oczywiście przeciwko wyborowi Rusta, przytoczono bowiem 
między innymi to, że ma tylko doktorat chirurgii, a więc chybaby dopiero po wy-
borze na rektora zdał rygoroza i zyskał doktorat medycyny. Po miesiącu wysłano 
z Nadwornej Komisji Nauk dekret, w którym polecono profesorowi Orsler nie tylko 
wyrazić naganę za obraźliwe wyrażenia znajdujące się w rekursie, ale wykluczyć 
go od wszelkiego urzędowania akademickiego i od urzędu dziekańskiego, gdyby 
jeszcze raz wybór miał paść na niego. Nadto kazano nałożyć jako karę na wszystkie 
individua podpisane na protokóle z 2 marca, żeby zapłaciły taksy i stemple z własnej 
kieszeni („aus eigenem Säckel”)187.

Akty Nadwornej Komisji Nauk odnoszące się do trzynastoletnich dziejów uniwer-
sytetu krakowskiego, zawierające osiem konwolutów, są niestety bardzo przetrze-
bione (skartirt), lecz znaleźliśmy w nich dwie wzmianki o szpitalach krakowskich. 
W dekrecie wysłanym z Wiednia do gubernium lwowskiego (7 lutego 1806) zapo-
wiedziano, że co się tyczy szpitali krakowskich, nadejdzie niebawem decyzja i że dy-
rektorów przez gubernium proponowanych się przyjmuje. Lekarz szpitalny Babel 
pójdzie do Lwowa na miejsce Mosocha. Przy czym miało gubernium donieść, czy 
Mosochowi jeszcze się co należy od czasu, gdy Babel został zamianowany lekarzem 
szpitalnym we Lwowie188. W tym samym roku (1806) dowiadujemy się, że lekarz 
szpitalny doktor Janelli został przez gubernium pozbawiony tego miejsca z powodu 

 187 Arch. MWiO, Acta cit., Konvol. I, Sign. 99, ex Dezembri 1808 Z. 1197–433. Bericht Galiz. Gubern., 
Lemberg, 28 October 1808. Graf. v. Wurmser. Studiensache Z. 19.875. Vortrag Studien Hofkomission, 
10 XII 1808. Dekret a. d. Galiz. Gubern., Wien, 10 Dezember 1808.

 188 Arch. MWiO, Acta cit., Sign. 61, ex Febr. 1806, Z. 990–170. Dekret a. d. Galiz. Gubern., 7 Februar 1806.
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niedbałości i niezręczności189. Nigdzie jednak nie wspomniano o tym, żeby szpital 
św. Łazarza należał do uniwersytetu albo żeby w nim była szkoła chirurgiczna.

13. Ostateczne zniesienie klasztoru duchaków

Książę prymas Poniatowski odjął wprawdzie zarząd Zgromadzeniu Księży Kano-
ników Regularnych Świętego Ducha de Saxia, tzw. Duchaków, już w roku 1783, 
lecz szpitala Świętego Ducha pierwotnie znosić nie zamierzał. Minowany przezeń 
administrator szpitala ks. Kasper Małecki wydzierżawił też (1787) kanonikowi kra-
kowskiemu Janowi Kantemu Wodzickiemu, który był opatem komendarzem opactwa 
cystersów w Mogile, browar, dwie karczmy klasztorne w Krowodrzy i na Prądniku 
jako własność konwentu Świętego Ducha.

Dzierżawa rozpoczynała się z dniem 10 czerwca 1787 roku i trwać miała trzy lata. 
Obejmowała zaś browar z wszystkim budynkami, dworkiem, ogrodami, sadzawkami 
i placami we wsi Krowodrzy, z wolnym wyszynkiem wszelkich trunków w całej wsi 
Krowodrzy, z karczmą w tejże wsi, jako też i drugą karczmę w części prądnickiej. 
Za to zobowiązywał się kanonik Wodzicki płacić: 1) z szynku i dwóch karczem 
700 złp; 2) z dworku, ogrodu i sadzawek 100 złp, czyli razem 800 złp, w dwóch 
ratach; 3) z browaru zaś miał dawać piwa ordynaryjnego dobrego na każdy miesiąc 
dwanaście beczek, rachując beczkę po 50 garncy, do konwentu i szpitala Świętego 
Ducha, żadnej za to piwo nie pretendując zapłaty. Czopowe zaś konwent uspokajać 
będzie. Gdyby zaś konwent piwa nie potrzebował, płacić będzie Wodzicki konwen-
towi za każdy garniec po pięć groszy co rok na św. Jan Chrzciciel.

Artykuł drugi tego kontraktu zobowiązywał dzierżawcę, że będzie utrzymywał 
budynki w stanie jak najlepszym, to jest dworek, karczmy i wszelkie inne, tudzież 
sadzawki, ich szlamowanie i naczynia browarniane. Na reperacje wydawać będzie 
1000 złp rocznie, a gdyby więcej wydał i to wykaże przy lustracji po trzech latach, 
że nie będzie potrzeba tak wielkiej sumy na reperacje, wtedy na następne trzylecie 
nie będzie do takiej ekspensy obligowany. Gdyby w tym czasie dzierżawca umarł, 
wróci wszystko „immediate” do konwentu, a sukcesorowie Wodzickiego nie będą 
mieli żadnych pretensji. Podatki płacić będzie dzierżawca, choćby zostały podwyż-
szone. Poddani konwentu we wsi Krowodrzy i części prądnickiej będą zobowiązani 
pić wszelkie trunki wyłącznie u dzierżawcy, bo w przeciwnym razie będzie ich 
konwent karał zabraniem trunków i grzywnami. Wszelako nie wolno Wodzickiemu 

 189 Arch. MWiO, Acta, cit., Sign. 100, ex Julio 1806, Z 11.601–2064. Vortrag ver. Hofkanzley, 30 Maerz 1806. 
Referent Graf v. Dietrichstein.
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czynić żadnych „borgów” poddanym, wolno jednak borgować 8 złp człowiekowi 
osiadłemu. Przy tym konwent obiecuje dawać pomoc do egzekucji zaciągniętego 
długu. Drzewo do browaru i na budowle, zakupione na Wiśle lub na Rudawie, gro-
mada będzie zwozić na podwórze browarniane za darmo, lecz drzewo zakupione 
z innych miejsc sam Wodzicki zwozić będzie. Inwentarze będą sporządzone przez 
strony kontraktujące. Konwent będzie dostarczał słodu korcy 24 co tydzień do bro-
waru krowoderskiego z młynów swoich prądnickich, bez miarki i opłacania, ale 
słody te będzie Wodzicki sam zwoził do browaru, gdyby zaś więcej potrzebował, 
od tego miarkę płacić przyrzeka. Gdyby browar miał się spalić, wtedy konwent nie 
będzie przez trzy lata pobierał piwa, lecz Wodzicki swoim kosztem browar odbuduje 
i naczynia browarniane sprawi. Gdyby zaś przez jakie „hostilitates” miał ponieść 
szkody, wtedy wytoczy pretensje do konwentu przed sądem biskupim. Gdyby która 
z karczem miała zgorzeć, wtedy konwent przyrzeka ustąpić na jeden rok dochodu 
rocznego 350 złp, ale za to Wodzicki postawi nową karczmę swoim kosztem. Nadto 
otrzymywać będzie konwent co tydzień jeden korzec miodu, a jeśli Wodzicki spełni 
wszelkie warunki kontraktu, wtedy konwent nie może mu odmówić przedłużenia 
kontraktu na dalsze trzy lata190. W kontrakcie tym występuje ks. Kasper Małecki 
jako administrator i rządca konwentu księży duchaków, uważany więc jest konwent 
jako jeszcze istniejący, chociaż książę prymas Poniatowski już go od trzech lat (1783) 
traktował jako zniesiony, a tylko jeszcze uznawał egzystencję szpitala i kościoła 
Świętego Ducha.

Przeniósłszy też znaczną część dotacji tego szpitala do lazaretu, oświadczał 
w swoim dekrecie (9 kwietnia 1788), że zostawia go nadal i chce, aby zachować tytuł 
i nazwę Świętego Ducha i zatrzymał obowiązek dawania chleba ubogim i przyjmo-
wania leżących po ulicach na opiekę do szpitala. Na ten cel przeznaczył szpitalowi 
Świętego Ducha całą równinę (planitiem), rozciągającą się pomiędzy Pędzichowem 
i Biskupiem, zwaną Błonie, i czynsz z domów tamże umieszczonych, poza ko-
ściołem św. Walentego na Kleparzu, jako dziedziczną własność szpitala Świętego 
Ducha wedle dokumentów znajdujących się w ręku prowizorów tegoż szpitala. 
Nadto przyznawał obecnie jeszcze jako nowe dochody temuż szpitalowi własność 
dotychczasową konwentu, to jest dochody z gruntu Powroźnicze na Pędzichowie, 
nadto dochody z czternastu domków będących za szkołą Świętego Ducha; docho-
dy z gruntu zwanego Pod Spichlerzem, z prawem własności gruntów, na których 
te czternaście domków zbudowano, oraz gruntu Powroźnicze, a wreszcie kapitały 

 190 Arch. KK, Acta Ep., vol. 146–157, die 30 Aprilis 1787.
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(9825 złp) zapisane na kamienicach w Krakowie191, które dotąd były własnością 
konwentu Świętego Ducha, a teraz stawały się własnością szpitala, tak że konwent 
tracił do nich wszelkie prawo i nie mógł się niczego dopominać. Magistratowi Miasta 
Krakowa zostawił książę prymas prawo zarządzania funduszami szpitala, przyjmo-
wania ubogich chorych i dostarczania im wedle możności, co potrzeba, stanowiąc 
przy tym, żeby odtąd przyjmowano do szpitala także chorych mężczyzn, a nie same 
kobiety, jak weszło w zwyczaj. „Ponieważ zaś wiadomo jest, że biskup Jan oddał 
kościół parafialny Świętego Krzyża braciom zakonu Świętego Ducha de Saxia, 
których sprowadził z Wiednia najpierw do miasta biskupiego stołowego Sławków, 
następnie do wsi Prądnik, a stamtąd do Krakowa192 – obecnie zaś, po przeniesieniu 
położnic i niemowląt do lazaretu, stał się kościół Świętego Ducha niepotrzebny, 
gdyż kościół Świętego Krzyża jest o kilka kroków oddalony, a konserwowanie go 
w należytym stanie wymagałoby dużo nakładów, przeto postanowiliśmy kościół 
Świętego Ducha znieść („abolendam et exsecrandam”) i obrócić na cele świeckie, 
na jakie pozwalają przepisy kanoniczne. Ogłaszamy go przeto za zniesiony, a szpi-
tal Świętego Ducha przyłączamy do kościoła parafialnego Świętego Krzyża, na co 
osobny akt zostanie wydany”193.

Ten akt wydany też został pół roku później, i to w uroczystej formie: „Michael 
Georgius Ciołek Poniatowski etc. ad perpetuam rei memoriam”. W dekrecie tym 
czytamy, że zmienione stosunki pociągają za sobą potrzeby zmiany dawnych bi-
skupich mądrych zarządzeń, a do takich właśnie należy rozporządzenie, którym 
bp Iwo Odrowąż oddał braciom zakonu Świętego Ducha de Saxia kościół parafialny 
Świętego Krzyża i zamienił na probostwo klasztorne (praeposituram regularem), 
przy czym powierzył im opiekę nad ubogimi położnicami, sierotami i wałęsającymi 
się po ulicach biedakami. Ta opieka jednak ograniczała się następnie tylko do do-
starczania chleba, a troska o chorych powierzona została magistratowi. Prawda, 
że zakonnicy odprawiali w kościele Świętego Krzyża służbę Bożą regularnie, lecz 
w ostatnim stuleciu zmniejszała się ich liczba tak dalece, że wreszcie nie było po-

 191 Kamienice wymieniono następujące: Kaszewiczowska, ul. św. Mikołaja (2625 złp), Habermanowska, ul. 
Różana (1500 złp), Wiślickich, ul. św. Floriana (2000 złp), Hendlowska na tejże ulicy (300 złp), Lamelowska, 
ul. św. Mikołaja (1300 złp), Lichockich, ul. Szpitalna (1000 złp), Kazimiriscii, ul. Żydowska (500 złp), 
Rubczyński, ul. Szpitalna (100 złp); macello autorio famati Kamieński (200 złp), na wsi Krowodrza (300 złp). 

 192 Braci szpitalnych Świętego Ducha sprowadził z Wiednia i założył szpital na Prądniku bp Iwo Odrowąż 
w roku 1220. Dopiero bp Jan Prandota przeniósł ich roku 1244 do Krakowa. S. Tomkowicz, Szpital Św. Ducha, 
Kraków 1892, s. 7.

 193 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 102–146, d. 9 Aprilis 1788. Podpisali ten akt J. Olechowski, Trzebiński, 
Lochmann, obaj sędziowie surogaci; ks. M. Siemieński, aktuariusz, ks. Ptaszyński, regens i generosus 
Brodziński, vice regens Curiae.
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między nimi ani jednego, który by był zdatny do administracji duchowej i świec-
kiej. Natomiast rosła liczba księży świeckich starych i chorych, tak że dom księży 
emerytów u św. Marcina na ulicy Grodzkiej okazał się za ciasny, a przy tym był 
podupadły. Ponieważ zaś wiedzieliśmy, że klasztor Świętego Ducha może ich wy-
godnie pomieścić i żywić („fovere”), przeto postanowiliśmy ich tymczasowo razem 
z ich przełożonym przenieść, cośmy już dekretem z 14 lipca 1783 roku wykonali. 
Przełożonemu też oddaliśmy zarząd szpitala i kościoła Świętego Ducha, póki by się 
jaki zdatny zakonnik nie znalazł.

Ponieważ jednak liczba zakonników tak zmalała, że wszyscy uważali konwent 
za zniesiony („pro extincto”), albowiem zostało tylko trzech zakonników profesów, 
a nikt nie dbał o przyjmowanie nowicjuszów, przeto przenieśliśmy położnice i pod-
rzutki do szpitala św. Łazarza sióstr miłosierdzia na Wesołej, a szpital Świętego 
Ducha rezerwowaliśmy wyłącznie dla biedaków włóczęgów i stosunkową część 
dochodów rozdzieliliśmy pomiędzy oba te szpitale, przy czym uwolniliśmy admi-
nistratora szpitala Świętego Ducha od obowiązku rozdawania chleba, zastrzeżone-
go w transakcji z magistratem krakowskim (1526). Żeby nas jednak nie posądzono 
o pospieszne działanie, wydaliśmy literas cridae z kancelarii biskupiej i wezwaliśmy 
strony na termin dzisiejszy.

Na tym terminie przytaczał fiskał konsystorski wszystkie dokumenty erekcyjne 
i nadanie konwentu duchaków, a wreszcie dowodził, że akty wizyt i komisji bisku-
pich wykazują, iż karność zakonna i obserwancja reguły coraz bardziej podupadała, 
że zakonnicy zaniedbywali obowiązki, mimo napomnień i kar nakładanych. Ostatnia 
zaś komisja wyznaczona do rewizji klasztoru wykazała, że podupadłej karności nie 
przywrócili, liczba ich tak się zmniejszyła, że nie masz pomiędzy nimi żadnego 
zdatnego do zarządu, od lat dziesięciu nowicjat jest zamknięty, a prawie wszyscy 
uważają konwent za wygasły; nie masz nadziei, żeby się zdołał podźwignąć, nie 
spełnia obowiązków, dla których był do Krakowa powołany, kościół parafialny 
Świętego Krzyża nie ma proboszcza i tylko rządzi nim komendarz mianowany 
przez konsystorz: przeto należy przywrócić temu kościołowi tytuł parafialnego, 
mianować proboszcza, oddać mu zarząd wewnętrzny i zewnętrzny, znieść dotych-
czasowe połączenia z klasztorem de Saxia, a proboszczowi przyznać te dochody, 
które pobierał proboszcz zakonny. Te dochody kazano obliczyć i spisać inwentarz.

Wspominaliśmy już dwukrotnie, że w 1783 roku zniósł książę prymas Poniatowski 
szpital św. Marcina dla księży emerytów (Domus Hospitalis s. Martini), który znaj-
dował się przy ulicy Grodzkiej, naprzeciw kościoła św. Marcina panien karmelitanek 
bosych. Szpital był tak obszerny, że podzielono go na trzy kamienice w prostej linii 
na szerokość, żeby każda z tych kamienic zwrócona była frontem do ulicy Grodzkiej. 
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Poniatowski podarował bowiem ten szpital kapitule katedralnej na mocy swojej 
władzy biskupiej – nie pytając o pozwolenie Stolicy Apostolskiej194.

Szpital św. Marcina posiadał własną swoją fundację, bo w 1778 roku lokowa-
no na wsi Bętkowice, której właściciel nazywał się Bzowski, kapitał („summam 
provisionalem”) 2450 złp195. Kapitał ten był pierwotnie umieszczony na dobrach 
Suffczyn i wynosił 10 000 złp. Ponieważ jednak dobra te położone były w Galicji, 
przeto rząd austriacki zabrał część kapitału, tak że została tylko reszta kapitału, 
przynosząca z Bętkowic 378 złp 22 gr – kapitał ten był w aktach grodzkich (1783) 
na dobrach Bętkowice zapisany i kapituła katedralna uchwaliła (1788) oddać go 
szpitalowi św. Marcina księży emerytów, który książę Poniatowski przeniósł do bu-
dynku klasztornego duchaków, podczas gdy budynek szpitala św. Marcina uważała 
za swój dziedziczny i własny („haereditariam et propriam”) na mocy darowizny 
księcia prymasa.

Szpital św. Marcina otrzymał odtąd nazwę Domus Emeritorum ad Sanctum 
Spiritum i otrzymał jako uposażenie, oprócz powyżej wspomnianego kapitału, resztę 
dochodów, jakie pozostały klasztorowi duchaków po zabraniu im wsi Krowodrza 
i młyna na Prądniku na rzecz szpitala św. Łazarza. Połowa tego, co zostało klasz-
torowi, miała starczyć na dotację kościoła parafialnego, a część miała zostać 
do dyspozycji ordynariusza („sedis ordinariae”). Tę część przeznaczał książę 
prymas na dotację domu księży emerytów u Świętego Ducha. Ponieważ jednak 
te dochody były od dawnych czasów powikłane, przeto wypisano szczegółowo 
dotację kościoła i szpitala księży emerytów. Zauważyć tu jednak trzeba, że pro-
boszcz Świętego Krzyża miał być zarazem przełożonym domu księży emerytów, 
przeto jedna i druga dotacja łączyła się w jedno. Składało się na nią 10 900 złp 
kapitałów lokowanych na dobrach ziemskich196, a nadto dochody z następujących 
gruntów. „Pewien dział („certa sors”) na Prądniku z młynem, karczmą i gruntem 
Papiernia; dziesięciny z pól tegoż działu i przyległości, nadto dziesięcina z Prądnika 
biskupiego i druga dziesięcina z młyna Bularnia archidiakonii krakowskiej. Dalej, 
12 grzywien na młynie, zwanym Olszowy, i ogrodnikach we wsi Czerna, należących 
do konwentu zwierzynieckiego, zapisanych w roku 1539. Nadto ogrody przylega-
jące do świeżo założonego szpitala księży emerytów w takiej rozległości, jak były 

 194 Arch. CCC, Acta Act., vol. 25, fol. 506–507, a. a. 1783.

 195 Arch. CCC, Prothocol., a 1787.

 196 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 685–728, d. 19 Dezembris 1788; fol. 712. Rosiejów (obw. Proszowice) 
2000 złp; Tczeniec (obw. Książnice) 2000 złp; Zagorzyce (woj. sandom., obwód wiślicki) 2000 złp; Siadow 
(obw. Księżnice) 500 złp, Bzik 400 złp; Dziewięcice (obw. Książnice) 4000 złp.
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trzymane przez konwent Świętego Ducha, które teraz trzyma administrator, przez 
Nas ustanowiony. Wszystkie budynki należeć będą do kościoła Świętego Krzyża, 
odtąd parafialnego, z zastrzeżeniem, żeby słabi i chorzy księża emeryci umieszczeni 
w Szpitalu Świętego Ducha mogli się w tych ogrodach przechadzać dla rekreacji, 
lecz powinny być ogrodzone.

Wszelkie zaś inne dochody, jako to: ze wsi Wronin i Wroniec (w województwie 
krakowskim, obwodzie proszowickim), dziesięciny ze wszystkich pól wsi Krowodrzy 
i wsi Bełzów197, za polami folwarcznymi i ogrodnikami, ze wsi Kózki, z jednego 
pola kmiecego, należącego od początku („originaliter”) do szpitala księży emerytów 
u św. Marcina, teraz przeniesionego do Świętego Ducha, odłączyliśmy i przeznaczy-
liśmy dla tego szpitala księży emerytów. Te wszystkie przeto fundusze, połączone 
w jedną masę, przeznaczone dla szpitala księży emerytów u Świętego Ducha, powie-
rzamy proboszczowi Świętego Krzyża, którego równocześnie ustawiamy przełożo-
nym domu księży emerytów. Za to będzie spełniał wszystkie obowiązki proboszcza, 
odprawiał msze święte pro parochianis, płacił podatki państwowe i donum charita-
tivum, utrzymywał sługi, reperował kościół, a rachunki będzie składał co rok przed 
prowizorem, którego mianujemy, albo wizytatorem, który co rok będzie wysyłany”.

Książę prymas Poniatowski zniósł więc teraz formalnie konwent duchaków, 
który de facto już od pięciu lat był zniesiony. Wówczas była przyczyną zniesienia 
mała liczba zakonników i brak zdatnego administratora, teraz wytoczył fiskał kon-
systorski jeszcze gorszy argument, bo upadek moralny zgromadzenia. Lecz brak 
powołania zakonnego był w owych czasach bardzo powszechny, a przyjmowanie 
nowicjuszów było niemożliwe, dlatego że zgromadzenie straciło samorząd, przeto 
kara spadała niezasłużona, tym bardziej że zakonnicy do ostatnich czasów obo-
wiązki spełniali. Sam zaś książę prymas, jak niebawem zobaczymy, zmniejszał 
liczbę członków zgromadzeń zakonnych i ustanawiał liczbę stałą (numerus fixus) 
w stosunku do zamożności klasztoru. Zresztą nie liczono bardzo ściśle duchaków, 
bo na kontrakcie z 1780 roku podpisało się czterech, a jeszcze po pięciu latach spo-
tkamy nazwisko piątego, Gabriela Dąbrowskiego, o którym zaraz będzie mowa. 
Szósty był na probostwie w Biskupicach, które należało do konwentu duchaków198 
i zwało się „komendatarią”.

 197 S. Tomkowicz, Szpital Św. Ducha, dz. cyt., s. 7, wieś ta nazywana Bładów, dzisiejszy Błędów nad 
Przemszą. Tu jest wyraźnie napisane Bełzów.

 198 Arch. KK, Acta Ep., vol. 100, fol. 2031–2032, d. 14 Julii 1771. Po wolnej rezygnacji ks. Wincentego 
Lewickiego, kanonika regularnego de Saxia, instytuowany został na probostwo w Biskupicach profes tego 
zakonu, ks. Józef Moszyński, wybrany kapitularnie i prezentowany przez komisarza biskupiego, który 
na kapitule prezydował.
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Oskarżenie duchaków przez fiskała konsystorskiego o upadek karności i złe oby-
czaje zdaje się być także przesadne i naciągane. Badaliśmy dokładnie akty biskupie 
krakowskiego konsystorza z tych czasów i znaleźliśmy w nich tylko raz wyznaczoną 
komisję do rewizji tego konwentu za rządów Sołtyka, który wówczas rezydował 
w Kielcach (od 20 listopada 1766). Doszło wtedy do uszu biskupa, że głównie z po-
wodu generalnego przełożonego (praepositi generalia) duchaków199, ks. Stanisława 
Wolskiego, powstały w zgromadzeniu wielkie niezgody, bo tenże przełożony da-
wał zły przykład do nieporządków (incovenientias). Wyznaczeni przez konsystorz 
komisarze przeprowadzili śledztwo i wykryli, że przełożony stał się kamieniem 
obrazy przez pijaństwo, które u niego czasem przez cały miesiąc trwało, tak że go 
do choroby doprowadziło. Zaniedbał się w obowiązkach kapłańskich, a tak mało 
się troszczył o zakonników, że dwaj umarli niezaopatrzeni, a jednego kazał nawet 
obić przez woźnicę. Zarzucano mu też różne występki cielesne, a nawet kradzieże. 
Sołtyk – czytamy w dekrecie – wstrzymuje się od wydania wyroku przez wzgląd 
na sławę zakonu, jedynie Wolskiego suspenduje z urzędu przełożonego, skazuje 
na ośmiodniowe rekolekcje, i to dwa razy w dwóch miesiącach, a wiceprepozytem 
mianuje definitora zakonu ks. Tomasza Rutkowskiego. Komisarzem konwentu mia-
nował wtedy Sołtyk kanonika Chyczewskiego200.

Ten wzgląd na dobre imię zakonu, jaki powodował Sołtykiem, jest najlepszym 
świadectwem i dowodem, że zaszedł wyjątkowy wypadek w zgromadzeniu ducha-
ków, z którego jeszcze nie można czynić zarzutu całemu zgromadzeniu. Nieprawdę 
też mówił fiskał o wizytach i komisjach, które miały wykazać coraz większy upadek 
karności i reguły w zakonie mimo napomnień i kar nakładanych, bo nigdzie w aktach 
nie masz o nich śladu. Dopiero po osiemnastu latach od owej komisji naznaczonej 
przez Sołtyka oskarżył fiskał konsystorski ks. Żychliński (1785) jednego z ducha-
ków, ks. Romualda Dąbrowskiego, o niewstrzemięźliwość (crapula et ebrietas), 
lecz sąd biskupi go uwolnił, skoro przyrzekł, że odprawi ośmiodniowe rekolekcje 
w klasztorze, i złożył piśmienną deklarację, że unikać będzie wszelkich płynów, 
którymi by się mógł odurzyć („vitabit omnem liquorem, quo se inebriare possit”)201.

Charakterystyczne jest przy zniesieniu klasztoru duchaków, że ani słowem nie 
wspomniano o zakonnikach ani o dalszym ich opatrzeniu, chociaż przy znoszeniu 

 199 Praepositus generalis Kanoników Regularnych Świętego Ducha de Saxia był przełożonym całej 
prowincji polskiej, która obejmowała, oprócz krakowskiego, jeszcze domy: sandomierski, kaliski, biskup-
ski w Wisznicach pod Włodawą i w Łańcucie, który już w XVI wieku został przez heretyków zniszczony. 
S. Tomkowicz, Szpital Św. Ducha, s. 18–20. 

 200 Arch. KK, Acta Ep., vol. 98, fol. 233, d. 23 Februarii 1767 Kielciis; fol. 235 eodem.

 201 Arch. KK, Acta Ep., vol. 114, fol. 318–319, Lunae 26 Aprilis 1785.
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innych klasztorów zawsze o tym pamiętano. Nie wspomniano też nic o tych nędza-
rzach, którzy mieli dotąd przytułek i noclegi w klasztorze, a teraz go tracili. Może 
być, że książę prymas Poniatowski uważał szpital Świętego Ducha za własność uni-
wersytetu z tej racji, że on urósł z przebudowy szpitala żakowskiego, to jest domu 
ubogich i chorych studentów, oraz infirmerii dla kleryków (domus infirmorum cleri-
corum) na ulicy Szpitalnej, który ze szpitalem Świętego Ducha sąsiadował, chociaż 
zawsze rozróżniano szpital scholarów (hospitale scholarium) od szpitala większego 
albo wielkiego202, lecz nigdzie na to prawo w dekretach swoich się nie powołał. 
Zresztą książę prymas mało dbał o takie drobnostki, bo znosił w Krakowie dużo 
klasztorów, jakeśmy już widzieli przy Żłóbku bernardynów i jeszcze zobaczymy 
przy wielu innych. Z początku czynił to za wiedzą i wolą Stolicy Apostolskiej. Tak 
np. zniósł klasztor benedyktynów w Płocku (20 czerwca 1781), uzyskawszy dekret 
papieski, żeby w tym klasztorze umieścić seminarium diecezjalne203, lecz następnie 
już o pozwolenie Rzymu nie pytał.

Nic też nie wspomniano w dekrecie abolicyjnym księcia prymasa o szkole szpital-
nej Świętego Ducha, w której się wychowywały podrzutki tegoż szpitala, ćwiczeni 
mianowicie w śpiewie przez rektora tejże szkoły, i znajdowali następnie umieszczenie 
jako śpiewacy na dworze królewskim lub na dworach możnych panów. Wiemy tyl-
ko, że wysłany z ramienia Komisji Edukacyjnej Sołtykowicz do zbadania stanu tej 
szkoły (1788) zapewniał, iż po zniesieniu klasztoru duchaków raczył się szkołą opie-
kować ksiądz sufragan i archidiakon Olechowski. Szkoła ta jednak zburzona została 
na początku następnego wieku, dlatego że ulicę Szpitalną wypadło rozszerzyć204.

Przyznać trzeba, że książę prymas wziął się zręcznie do zamienienia kościoła 
klasztornego Świętego Krzyża na parafialny, bo zamianował proboszcza ks. Kaspra 
Małeckiego, przełożonego domu księży emerytów, nie potrzebował więc myśleć 
o mieszkaniu proboszcza, to jest o osobnej plebanii i niezbędnych budynkach. 
Reguły i statuty szpitala księży emerytów u św. Marcina, ułożone (10 marca 1734) 
przez kanonika Michała Wodzickiego, generalnego wikariusza krakowskiego, i de-
kret reformacyjny wydany przy wizytacji generalnej w 1748 roku przez ks. Jacka 
Łopackiego, archiprezbitera Najświętszej Maryi Panny, zatwierdził teraz książę 
prymas ponownie, oddając dom ten pod specjalną opiekę biskupów i kapituły ka-
tedralnej krakowskiej. Rozporządził przy tym, żeby dom księży emerytów miał 
zawsze dwóch prowizorów, z których jednym miał być każdorazowy generalny 

 202 S. Tomkowicz, Szpital Św. Ducha, dz. cyt., s. 23, 29, 30.

 203 Encyklopedia kościelna, Warszawa 1873, t. 2, s. 158.

 204 S. Tomkowicz, Szpital Św. Ducha, dz. cyt., s. 51–53.
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wikariusz, a drugim kanonik wybrany przez kapitułę krakowską, wszelako rezer-
wował ordynariuszom prawo wizytowania, przyjmowania i wydalania emerytów 
oraz wydawania nowych ordynacji dla tegoż szpitala.

Na każdego z księży emerytów w tymże szpitalu nałożył obowiązek odprawiania 
co tydzień jednej mszy świętej czytanej za benefaktorów szpitala św. Marcina i znie-
sionego szpitala Świętego Ducha. Taki, który by nie mógł odprawić mszy świętej, 
zobowiązany był odmówić cały różaniec. Nadto miały być w kościele Świętego 
Krzyża odprawiane przez księży emerytów wszystkie msze święte, które były 
odprawiane w szpitalu św. Marcina, za co miał sobie proboszcz Św. Krzyża brać 
z dochodów szpitala corocznie 200 złp obecnej wartości (hodierni valoris) za wino, 
aparaty, światło itd. Sam zaś proboszcz zobowiązany został do odprawiania mszy 
świętej pro parochianis. Nadto miał w szpitalu wolny stół (mensam communem) 
z księżmi emerytami, opał ( focum) i wszelkie inne wygody.

Również rezerwował książę prymas księżom emerytom wolny pogrzeb w ko-
ściele Świętego Krzyża, ale za to mieli w kościele pomagać proboszczowi w pracy 
parafialnej, o ile który był do tego zdolny i aprobowany. Za to nie wolno było pro-
boszczowi Świetego Krzyża przyjmować żadnego drugiego probostwa, do czego 
uznany został za niezdolnego (inhabilis), a to z tej racji, żeby dom księży emery-
tów nie był pozbawiony dozoru i dobrego zarządu. Z tego tytułu należało mu się 
600 złp rocznie z dochodów szpitala, oprócz dochodów proboszczowskich, o których 
poprzednio była mowa. Gdyby zaś musiał z powodu starości lub choroby z probo-
stwa rezygnować, miało mu przysługiwać pierwsze miejsce w szpitalu pomiędzy 
księżmi emerytami i miał jako pierwszy emeryt pobierać oprócz wszelkich innych 
wspólnych korzyści nadto 400 złp rocznie z dochodów tegoż szpitala aż do śmierci. 
Prawo patronatów kościoła Świętego Krzyża i szpitala księży emerytów zastrzeżone 
zostało ordynariatowi205.

Następnego roku zawierał ks. Kasper Małecki jako proboszcz konwentu ka-
noników regularnych de Saxia i domu księży emerytów oraz administrator dóbr 
należących do tegoż domu – i to z podwójnego tytułu (ex utroque titulo) – ugodę 
z właścicielem dóbr Kózki (w parafii skalmierzyckiej) pułkownikiem Kępińskim. 
Mianowicie dowiódł ks. Małecki, że konwentowi Kanoników Regularnych Świętego 
Ducha należy się siódma część dziesięciny z sześciu łanów tejże wsi, przysądzonej 
wyrokiem sądu ziemiańskiego w poprzednim roku (7 stycznia 1788). Tymczasem 
ks. Małecki wykazał, że wedle nowych geometrycznych wymiarów wieś Kózki po-

 205 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 685–728. Cracovia, die Veneris 19 Decembris 1788. Josephus 
Olechowski Eppus. Uranopolit. Suffragan. Archidiacon. Cathedr. Audito Judex generalis.
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siada jeden łan więcej, to jest siedem, a nie sześć, jak pierwej przyjmowano, a więc 
i część należy się większa. Kępiński uznał to żądanie za słuszne, stawiwszy się na ter-
min do konsystorza, i zobowiązał się płacić szpitalowi Świętego Ducha jako siódmą 
część dziesięciny ze wsi Kózki 35 złp rocznie. Ponieważ zaś całą dziesięcinę płacił 
psałterzystom i mansjonarzom katedralnym, do których Skalmierzyce należały, 
przeto płacił 245 złp na ręce ks. Konstantego Podrańskiego, obecnego na terminie, 
imieniem kolegium księży mansjonarzy, a tenże podzielił tę sumę na trzy części 
i wypłacił 35 złp księdzu proboszczowi Kasprowi Małeckiemu206.

Trzeba przyznać, że ks. Małecki umiał chodzić koło interesów szpitala. Kościół 
Świętego Ducha, zniesiony już w 1788 roku przez księcia prymasa Poniatowskiego, 
odstąpiła kapituła krakowska po pięciu latach wraz z cmentarzem kanonikowi 
Wacławowi Sierakowskiemu na magazyn sukna (1791)207. O dalszych losach tego 
kościoła i domu księży emerytów będzie jeszcze mowa nieco później.

14. Zamknięcie nowicjatu panien duchaczek

Panieński konwent Kanoniczek Regularnych Świętego Ducha de Saxia (moniales 
ad Sanctum Spiritus) znajdował się w pobliżu klasztoru duchaków w tym domu, 
który obecnie jeszcze istnieje między nr. 28 i 30 ulicy św. Marka, a 18 i 20 ulicy 
Świętego Krzyża208. Zdaje się, że zakonnice te miały osobny szpital, bo wyraź-
nie nazwano go Xenodochium, a może też zajmowały się pielęgnowaniem kobiet 
w szpitalu duchaków, dosyć że z chwilą, gdy konwent Księży Kanoników Świętego 
Ducha de Saxia i szpital ich został zniesiony, uważał książę prymas Poniatowski 
i ten panieński klasztor za niepotrzebny. Lecz nie chciał go znieść od razu, tylko 
skazał go na wymarcie przez zamknięcie nowicjatu. Jako powód miało służyć zu-
bożenie konwentu, które jako powód kasaty stosowano także do innych klasztorów 
panieńskich, poznoszonych w Krakowie.

W czerwcu 1789 przybity został na drzwiach klasztoru panien kanoniczek de Saxia 
dekret (litterae cridae) i wręczony odźwiernej, pannie Kunegundzie Rychterównie, 
a wysłana z konsystorza komisja, którą książę prymas wyznaczył już 7 marca 
1787 roku, stawiła się w klasztorze celem zbadania stanu majątkowego i zrobiła likwi-
dację funduszów. Na termin w konsystorzu, wyznaczony na 3 lipca 1789 roku, nie 
stawiła się żadna zakonnica, przeto uznano je za nieobecne (contumaces) i ogłoszono 

 206 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 1–12, die Veneris 9 Januarii 1789.

 207 Encyklopedia kościelna, Warszawa 1876, t. 9, s. 482. 

 208 S. Tomkowicz, Szpital Św. Ducha, dz. cyt., s. 53.
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wyrok, przez księcia prymasa z góry wydany. Czytamy w nim, że konwent stracił 
około 1700 złp rocznego dochodu z kapitałów lokowanych na dobrach w Galicji. 
W wykazie dóbr zabranych klasztorom krakowskim przez rząd austriacki nie masz 
wprawdzie wymienionej żadnej wsi zabranej duchaczkom, lecz trzeba wierzyć, 
że komisja konsystorska wiedziała to na pewno.

Pozostało jednak konwentowi jeszcze 24 000 złp kapitałów, na które zakonnice 
posiadały dokumenty mimo wspomnianego niżej pożaru, i 10 000 złp kapitałów, 
na które nie posiadały dokumentów, lecz były w rejestrach konwentu zapisane. Miały 
więc najmniej 1800 złp rocznego procentu, chociaż klasztorom płacono wówczas 
nawet siódmy procent, tak że dochód mógł wynosić przeszło 2000 złp, zwłaszcza 
że posiadały jeszcze kamienice i grunty, z których dochodu nie wliczono do całej 
masy kapitałów. Dokumenty posiadał konwent na 23 zapisy: 1) Król Zygmunt I da-
rował (1518) kamienicę, która mu przypadła prawem kaduka po śmierci Bartłomieja 
Oboleczały. 2) Magistrat krakowski wystawił (1531) dokument poświadczający, 
że kamienica przy klasztorze, naprzeciwko kościoła Świętego Ducha, jest własno-
ścią konwentu. 3) Urząd ławniczy krakowski wystawił (1608) dokument darowi-
zny drugiej kamienicy obok klasztoru. 4) Dowód z aktów ziemskich krakowskich 
(1636) na czynsz roczny od 1000 złp zapisanych na dobrach Rogów. 5) Przywileje 
Władysława IV (25 sierpnia 1637) na darowiznę domu Srotarnia, za konwentem 
(„a tergo”) położonego. 6) Zapis (rok 1643) kapitału 1000 złp na domu Stanisła-
wowskich przy ulicy św. Floriana, przeniesiony (1764) na kamienicę Lubienieckich 
przy ulicy św. Jana. 7) Donacja (5 września 1645) ogrodu na Czarnej Wsi. 8) Zapis 
(23 marca 1650) 1200 złp na kamienicy Korycińskiej przy ulicy Brackiej. 9) Cesja 
(19 grudnia 1668) połowy kamienicy Siewiołowska przy ulicy Szpitalnej, darowa-
nej konwentowi przez ojców dominikanów u Świętej Trójcy w Krakowie. 10) Zapis 
(1671) kapitału 2000 złp na dobrach Lelowice. 11) Zapis (1682) kapitału 1000 złp 
na dobrach Choszcza i połowie wsi Gniastków. 12) Zapis (30 kwietnia 1686) na wsi 
Zabawa 1360 złp, przeniesionych następnie na kamienicę Robersonowską, po-
tem Kotulińskich, a teraz (od roku 1693) Bartoszewiczów przy ulicy św. Floriana. 
13) Czynsz od 400 złp na dobrach Kalina. 14) Zapis (4 czerwca 1695) kapitału 
300 złp na kamienicy przy ulicy św. Jana naprzeciwko Żłóbka (conventus Paxen-
sis). 15) Dekret urzędu konsularnego krakowskiego w sprawie czynszu 500 złp, 
zapisanych na kamienicy Bodurkiewiczowskiej, teraz Kasprzyckich, przy ulicy 
Gołębiej. 16) Zapis (16 kwietnia 1723) czynszu od 800 złp na kamienicy Łaźnia, 
teraz Piotrowskich, przy ulicy Szpitalnej. 17) Dekret konsystorski (8 stycznia 1740) 
na zapis 1000 złp na kamienicy Streterowska, później Domańskich, a teraz Soczyń-
skich, przy ulicy Grodzkiej. 18) Czynsz od 3000 złp zapisanych (1742) na dobrach 
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Donosy, z tym jednak zastrzeżeniem, że czynsz od 2000 złp będzie pobierała Anna 
Russocka, zakonnica Świętego Ducha de Saxia. 19) Czynsz od 3000 złp zapisanych 
(1743) na dobrach Szczeczko, później lokowanych na dobrach Obice, Morawica, 
Minostowice. 20) Czynsz od 2000 złp zapisanych (1743) na dobrach Grabki, potem 
przeniesionych na dobra Obice. 21) Czynsz od 5000 złp (zapisanych 1761) na Do-
branowicach i 22) tego samego roku na tychże Dobranowicach zapisanych 2000 złp. 
23) Zapis w aktach grodzkich (1772) 1000 złp na kamienicy Magnifici Dembiński, 
a teraz Magnifici Mieroszewski, przy ulicy Sławkowskiej.

Nie było jednak dokumentów na pięć zapisów: 1) 3000 złp zapisanych (1696) 
na dobrach Sładów; 2) 2000 złp zapisanych (1724) na dobrach Ostrów; 3) 1000 złp 
na dobrach Chorążyce (1728); 4) 1000 złp na Witkowicach (1755) i 5) 300 złp na ka-
mienicy Zaigliczowska, teraz Trojanowska, w Rynku.

Wspomnieliśmy poprzednio, że Komisja Likwidacyjna zarządzona wedle na-
kazu księcia prymasa utrzymywała najpierw, że dokumenty dotacyjne konwentu 
się spaliły, jednakże później się znalazły, tak że brakło tylko pięć. Biedę panującą 
w konwencie przedstawiła komisja w przesadnych rozmiarach, twierdząc iż zale-
dwie dwie lub trzy osoby wyżyć mogą z tego, co jeszcze pozostało, a tymczasem 
było w klasztorze zakonnic dziesięć – na biedę nie narzekały. Wszelako sąd biskupi 
posłuszny dekretowi Suae Celesitudinis orzekł, że zakonnice nie mogą wyżyć z tych 
dochodów, które im zostały. Przy tym dodano, że budynek klasztorny jest zniszczony, 
a nie masz za co go restaurować. Jako dalszą przyczynę przytoczono to, że konwent 
nie ma własnego kościoła i że zakonnice muszą przez ulicę przechodzić do kościoła, 
a wreszcie najważniejszy był ten argument, że konwent nie posiada oryginalnego 
dokumentu formalnej erekcji. Ponieważ zaś klasztor panieński, tak samo jak męski, 
podlega jurysdykcji ordynariusza, przeto książę prymas zakazał i zabronił (inhibuit 
et interdixit) zakonnicom Świętego Ducha de Saxia, żeby odtąd nie przyjmowały 
żadnej nowicjuszki, dopóki liczba ich z dziesięciu do czterech osób nie zejdzie. Skoro 
zaś stan konwentu do tego stanu dojdzie, wtedy powinny donieść o tym do konsy-
storza i prosić o dalszą dyspozycję o sobie(!). Żeby zaś przyspieszyć tę redukcję, 
a zapobiec niedostatkowi, w jakim obecnie żyją, pozwala książę prymas na to, żeby 
te zakonnice, które już skończyły lat pięćdziesiąt, a mają krewnych uczciwych i za-
możnych (honestos et bonae frugis), wyniosły się do nich z klasztoru. Sakramenty 
święte przyjmować mogą u proboszczów i kapłanów aprobowanych przez urząd 
diecezjalny. Taki dekret w języku polskim kazano konwentowi doręczyć na piśmie209.

 209 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 238–249, d. 3 Julii. Jako sędzia surrogat zasiadał ks. kanonik 
Trzebiński. Akt wygotował ks. Siemieński, aktuariusz konsystorski. 
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Niespieszno jednak było pannom duchaczkom ani z opuszczeniem klasztoru i szu-
kaniem na starość przytułku u krewnych, ani też z wymieraniem, bo nie tylko ich 
konwent przeżył księcia prymasa Poniatowskiego, ale do dziś dnia jeszcze istnieje, 
tylko w innym klasztorze.

Dwa lata po nagłej śmierci księcia prymasa Poniatowskiego zajęli Prusacy Kraków 
(15 czerwca 1794) i zamienili klasztor panien kanoniczek de Saxia na szpital wojsko-
wy, przenosząc równocześnie zakonnice do klasztoru karmelitów trzewiczkowych 
u św. Tomasza na ulicy Szpitalnej210. Karmelici od św. Tomasza przenieśli się praw-
dopodobnie do klasztoru karmelitów trzewiczkowych na Garbarach (in Cerdonia), 
o którym później jeszcze będzie mowa.

Skoro Prusacy ustąpili z Krakowa, zaczęła się systematyczna „koncentracja” 
klasztorów za trzynastoletnich rządów austriackich. Regulacja parafii krakowskich 
(Pfarregulirung) rozpoczęła się jednak dopiero po śmierci bpa Turskiego (31 marca 
1800), kiedy Kraków przez pięć lat nie miał biskupa. Przy tej regulacji parafii znie-
sione zostało probostwo Świętego Ducha (Pfarre ad s. Spiritum), jak je gubernium 
galicyjskie nazywało w sprawozdaniu z 17 lipca 1804 roku. Z tego sprawozdania 
dowiadujemy się, że gubernium kazało pierwotnie przenieść księży emerytów ze 
szpitala Świętego Ducha do klasztoru panien duchaczek, będącego blisko szpita-
la wojskowego, teraz zaś (rozporządzeniem z 26 maja 1802, G. Z. 9419) kazano 
przenieść księży emerytów do klasztoru kanoników regularnych de poenitentia 
w klasztorze św. Marka (przy ulicy Sławkowskiej). Kościół Świętego Ducha został 
stosownie do nakazu gubernialnego (G. Z. 4949, rok 1803) oszacowany przez dy-
rekcję budowniczą na 5085 fl. 7 1/6 kr., lecz – jak czytamy na końcu sprawozdania 
gubernialnego (1804) – nie można stwierdzić dla braku aktów211, czy ci księża eme-
ryci zostali już przeniesieni do klasztoru kanoników regularnych de poenitentia ad 
s. Marcum, czy też jeszcze pozostają w klasztorze kanoniczek de Saxia, czy i komu 
zostało zapłacone wynagrodzenie za ten budynek.

Dopiero senat Wolnego Miasta Krakowa przeniósł (1822) do szpitala Świętego 
Ducha chorych wenerycznych (ze szpitala św. Sebastiana) i obłąkanych (ze szpi-
tala św. Gertrudy), a w roku 1827 ogłosił uchwałę, mocą której gmach Świętego 
Ducha wraz z kościołem, ogrodem i placami przeszedł na własność gminy Miasta 
Krakowa. Po 70 latach uchwaliła Rada Miasta Krakowa zburzenie szpitala i ko-
ścioła Świętego Ducha, dlatego że miejsce to zostało upatrzone dla nowego teatru. 

 210 Encyklopedia kościelna, Warszawa 1877, t. 10, s. 31.

 211 Arch. MWiO, Acta 102, Gener. G, Sign. 200, ex Januar. 1805. Bericht galiz Landesguber. Lemberg, 
17 August 1804, G. Z. 22 913.
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W 1892 roku zaczęło się burzenie tych gmachów. Kościół szacowany roku 1803 
na 5085 fl. sprzedano podobno za niecałe 200 fl. Piszący zasiadał wówczas w Radzie 
Miejskiej i podnosił – sam jeden – głos przeciwko burzeniu tego najstarszego szpitala 
w Polsce i stawiania teatru w najbliższym sąsiedztwie kościoła Świętego Krzyża, 
wbrew wyraźnym przepisom ustawy.

Bezdomnych, nocujących po ulicach (in platicis jacentes), których książę prymas 
Poniatowski pozbawił dachu; podrzutków i chłopców wałęsających się po ulicach, 
którzy mieli pierwej przytułek, opiekę i naukę w szpitalu Świętego Ducha, namnożyła 
się w Krakowie przerażająca liczba. Zmiłowali się nad nimi wreszcie i dali przykład 
drugim dwaj zacni ludzie: ksiądz Siemaszko ze zgromadzenia Księży Misjonarzy 
i brat Albert (Chmielowski), któremu magistrat miasta Krakowa oddał dwa domy 
na Kazimierzu na schronisko dla bezdomnych. Takie samo schronisko dla kobiet 
bezdomnych oddano w opiekę siostrom albertynkom.

Rozdział IV. Zniesione klasztory panieńskie. Zburzone kościoły 
i kaplice szpitalne

15. Zniesienie panien karmelitanek bosych u św. Marcina

Rok 1786 pamiętny jest dwukrotnym trzęsieniem ziemi w Krakowie. Pierwsze 
nastąpiło 27 lutego o godzinie czwartej rano, drugie 3 grudnia o godzinie pią-
tej wieczorem i dało się odczuć nie tylko w Krakowie, lecz w znacznej części 
diecezji, to jest w województwie krakowskim i sandomierskim, ale także w czę-
ści województwa sieradzkiego, a nawet w Wielkopolsce. W Krakowie poniosły 
wielkie szkody głównie dwa kościoły na Kazimierzu, to jest św. Katarzyny au-
gustianów i Bożego Ciała kanoników regularnych lateraneńskich. Lecz gorsze 
spustoszenie w kościołach i klasztorach oraz szpitalach krakowskich sprawił de-
kret księcia prymasa Poniatowskiego tegoż roku wydany, o którym już poprzed-
nio była mowa. Dekret ten powoływał się na to, że wizyta generalna diecezji 
krakowskiej, zarządzona przez Sołtyka i przeprowadzona w 1atach 1762–1783, 
wykazała ubóstwo i brak dostatecznego utrzymania wielu klasztorów i szpitali. 
Ten niedostatek przypisywał dekret założeniu biskupstwa tarnowskiego (1785) 
i podatkowi nałożonemu ustawą Rzeczypospolitej (1775) na klasztorne majątki, 
który 50 proc. dochodów zabierał. Wreszcie, zakaz kwesty wydany w Galicji. 
Z troskliwości przeto o zakonnice, żeby głodu i chłodu nie cierpiały, kazał ksią-
żę prymas znosić klasztory panieńskie w Krakowie. Była to macosza i niepro-
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szona troskliwość, która dążyła do tego samego, co zrobił Józef II w Galicji,  
a szukała wymówki.

Józef II był szczery. Uznał klasztory panieńskie kontemplacyjne za niepotrzeb-
ne i zniósł ich jednego roku (1782) w Galicji piętnaście, a nadto trzy monastery 
bazylianek212. Ta jednak tylko zachodziła różnica pomiędzy Józefem II a księciem 
prymasem, że nie zabierał majątków zniesionym klasztorom, lecz przydzielał je tym 
konwentom, do których przenosił zakonnice pozbawione własnego klasztoru. Kto 
na własne oczy nie widział takiej sceny wypędzania zakonnic z klasztoru, ten nie 
może mieć pojęcia o rozgoryczeniu, jakie musiało ono wywoływać w Krakowie. 
Zgorszenie było tym większe, że znoszono klasztory na rozkaz biskupa, i to brata 
króla polskiego, a nie z rozkazu cesarza austriackiego. Z płaczącymi zakonnica-
mi łączył się płacz niewiast i złorzeczenia ludności męskiej Krakowa. Nie dziw, 
że księcia prymasa przezywano Józefem II.

Klasztor karmelitanek bosych w Krakowie na ulicy Grodzkiej był (od 1713 roku) 
„w kamienicy, idąc od bramy zamkowej (a porta castrensi) po lewej stronie, po-
między kuriami kanoników”. Kamienicę tę odstąpiły pod pewnymi warunkami 
księżom emerytom, a same przeniosły się do klasztoru przy kościele św. Marcina 
w pobliżu i prawie w sąsiedztwie Panien Klarysek Zakonu św. Franciszka, przy ko-
ściele św. Andrzeja Apostoła. Stało się to za wiedzą Stolicy Apostolskiej i na mocy 
dekretu biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego w roku 1618. Nowy ko-
ściół św. Marcina stanął po dwudziestu latach (1638) i konsekrowany został (1644) 
przez bpa Gembickiego213. Drugi klasztor karmelitanek bosych, na przedmie-
ściu Wesoła, fundował w następnym wieku (1714) wielki kanclerz koronny Jan 
Szembek. Karmelitanki posiadały tam dworek (curiolam), zwany Rydłowska, 
a z drugiej strony klasztoru takiż dworek, który nabyły od szlachcica Bykowskiego. 
Pierwszy oceniony był (1766) na 9 900 złp, lecz przy oblężeniu Krakowa i spaleniu 
przedmieść dworek ten został zrujnowany i zajęty przez zagranicznych żołnierzy 
(„exoticis”). Wartość jego wraz z ogrodem ceniono tylko na 600 skudów, rzym-
skiej monety, albo 5400 złp. Za tę cenę pozwolił ks. Olechowski (1775) sprzedać 
dworek Rydłowska na żądanie matki przełożonej Eufrozyny od św. Teresy, w któ-
rej imieniu stawał przed konsystorzem generosus Zygmunt Kaszewicz, adwokat  
konsystorski214.

 212 W. Chotkowski, Historia polityczna klasztorów panieńskich w Galicji, Kraków 1905, s. 1–150.

 213 Arch. KK, Act. Ep., vol. 116, fol. 626–660, Mercurii 19 Decembris 1787. Encyklopedia kościelna, 
Warszawa 1877, t. 10, s. 51.

 214 Arch. KK, Act. Ep., vol. 100, fol. 444–451, a. 1775.
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Karmelitanki bose u św. Marcina doznawały specjalnej opieki ze strony kapituły 
katedralnej, bo jak się zdaje, dostawały roczne wsparcie 150 złp. Znajduje się bo-
wiem w aktach kapituły pod rokiem 1786 zapiska, że dano im tyle z czynszu pobra-
nego z dóbr Polanka, fundacji Cieńskiego przeznaczonej na uposażenie dziewic215. 
Lecz tego właśnie roku (7 marca 1786) naznaczona została przez księcia prymasa 
Poniatowskiego wspominana już kilkakrotnie komisja do likwidowania stanu mająt-
kowego klasztorów, a w listopadzie następnego roku przybito na drzwiach obydwóch 
klasztorów dekret znoszący konwent na Grodzkiej ulicy i przenoszący zakonnice 
do klasztoru na Wesołej, które równocześnie wezwane zostały na termin do kon-
systorza na dzień 19 grudnia 1787 roku. Zakonnice jednak na termin się nie stawiły 
ani nie przysłały adwokata, co by się zresztą i tak na nic nie zdało, przeto fiskał 
konsystorski ogłosił je za nieobecne (accusavit contumaciam). Była to zresztą tylko 
formalność prawna, bo karmelitanki od św. Marcina już w październiku tego roku 
przeniosły się do klasztoru na Wesołej, posłuszne rozkazowi księcia prymasa.

Ksiądz fiskał Żychliński wywodził tedy na terminie w konsystorzu znane już 
okoliczności, a mianowicie że oba te klasztory karmelitanek bosych żyją w biedzie 
i głodzie nadzwyczajnym („inaedia non postrema”), a komisja biskupia sprawdziła 
(już 9 sierpnia 1787), że klasztor na Wesołej jest położony w zdrowej okolicy, jest 
obszerniejszy, z cegieł murowany, ma ogród obszerny a niedostępny złym ludziom, 
na czym klasztorowi u św. Marcina zbywa, przeto powinny być zakonnice na Wesołą 
przeniesione, klasztor ich zniesiony (extingui), a kościół św. Marcina ekssekrowany. 
Z tego wyniknie ta korzyść, że nie będzie potrzeba utrzymywać dwóch klasztorów 
i dwóch kościołów, i od jednego tylko konwentu będzie trzeba płacić podatki.

Zachodziła tylko ta jedna trudność, że po przyłączeniu karmelitanek z Grodzkiej 
było na Wesołej 35 osób, licząc w to sługi potrzebne, i dlatego książę prymas na-
znaczył im liczbę stałą (numerus fixus), czyli zamknął im nowicjat. Przy tym ksieni 
(abbatissa) sąsiedniego klasztoru panien klarysek u św. Andrzeja, religiosissima 
ac deodicata panna Salomea Charzewska, ofiarowała się imieniem swoim, radnych 
(discretis, seu consultoribus) i całego konwentu oraz swoich następczyń po wszyst-
kie czasy, i to idąc za żądaniem księcia prymasa, dawać karmelitankom bosym 
na Wesołej, prawem jałmużny, roczną pensję 1000 złp, a to począwszy od następnego 
roku (1788). Ponieważ jednak zamknięcie nowicjatu na Wesołej spowoduje wymar-
cie obecnie zbytniej liczby zakonnic, przeto obowiązek dawania jałmużny rocznej 
panien klarysek u Świętego Andrzeja miał trwać tylko przez dwadzieścia lat (to jest 

 215 Arch. CCC, vol. 25, fol. 674, a. a. 1786, Monialibus Ord. s. Theresiae ad Ecclam. S. Martini pauperi-
bus – foundations Cienscianae, concernendo punctum ordinationis pro dotandis Virginibus.
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do 1808 roku). Numerus fixus, jaki w cesarstwie był dla wszystkich klasztorów ga-
licyjskich naznaczony, przepisał książę prymas dla karmelitanek na Wesołej, to jest 
piętnaście. Zobowiązanie konwentu panien klarysek ingrosowane do akt konsystor-
skich podpisały: Salomea Charzewska, ksieni; Elonora Szczepanowska, wikaria; 
Karolina Perłówna, dyrektorka pierwsza; Barbara Szeligiewiczówna, dyrektorka; 
i ks. Karol Lochman, kanonik katedralny, konwentu św. Andrzeja komisarz generalny.

Należy tu jeszcze zwrócić uwagę na to, że pomiędzy argumentami uzasadniają-
cymi zniesienie klasztoru karmelitanek bosych u św. Marcina na ulicy Grodzkiej 
przytoczono i to, że w Galicji straciły dochody od kapitałów. Wszelako kapitały ich 
wynosiły jeszcze razem 124 600 złp, a więc procentów mogły mieć około 7 700 złp, 
a przy tym posiadały jeszcze ogród warzywny, sadzawkę i chałupy na Łobzowie 
„po lewej ręce idąc do Krakowa”, zapisane jako ich własność w aktach grodzkich 
(1615). Z kapitałów, które składały z oszczędności i co parę lat zapisywały na do-
brach ziemskich, pokazuje się, że nie musiały być tak bardzo biedne, skoro jeszcze 
w 1785 roku dały 17 000 złp pożyczki na dobra Budziszowice w województwie san-
domierskim216. Ściśle przeto wziąwszy, nie było słusznej przyczyny do znoszenia ich 
klasztoru. Skoro zaś było w nim osób 35, to widocznie miały potrzebne utrzymanie, 
zwłaszcza że karmelitanki bose żyją tylko warzywami, a mięsa cały rok do ust nie 
biorą. W owych czasach zaś były warzywa bardzo tanie, a przy tym klasztor posiadał 
ogród warzywny na Łobzowie.

Wszystkie te kapitały karmelitanek bosych u św. Marcina przekazane zostały 
klasztorowi przy kościele św. Teresy na Wesołej i tylko ich przeorysza miała od-

 216 Arch. KK, Act. Ep., vol. 116, fol. 645–649. Pensje pobierały karmelitanki: 1) Ks. Fox archidiakon 
katedralny fundował dla nich na dobrach Rusocice i Spytkowice 50 złp, które co rok wypłacała kapituła. 
2) Ks. Andrzej Łukomski (archidiakon katedralny) zapisał testamentem z roku 1636 trzecią część dochodów 
z dóbr Pojałowice i Bobrowniki Bractwu Miłosierdzia u Barbary, a z tego karmelitankom u św. Marcina 
50 złp rocznie.

Kapitały miały następujące: 1) rok 1615: 10 000 złp; 2) 1630 rok 10 000 złp na kamienicy przy ulicy zwanej 
dawniej Mennica, a teraz Hetmańska; 3) w 1631 roku na tejże kmienicy 3000 złp; 4) w 1634 roku na dobrach 
Kościelce (woj. sandomierskie) 2000 złp; 5) tegoż roku 2000 złp na dobrach Jastrzębia, teraz Węchadłów; 
6) w 1641 roku na dobrach Wola Łapczyńska 2000 złp; 7) w 1646 roku na dobrach Solca i Rynek 1000 złp; 
8) w 1648 roku na kamienicy Hipolitowska 2500 złp; 9) w 1670 roku na Szczekocinach 2000 złp; 10) 
w 1672 roku na dobrach Polikarcice 2000 złp; 11) tegoż roku na tychże dobrach 4000 złp; 12) w 1730 roku 
na tychże dobrach 3000 złp; 13) w 1687 roku na dobrach Łapszów 6000 złp; 14) w 1703 roku na Ilkowicach 
4000 złp; 15) w 1705 roku na mieście Chmielnik 15 000 złp; 16) w 1722 roku na Żernikach 6000 złp; 17) 
w 1728 roku na Podziennicach 3000 złp; 18) tego roku na dobrach Owczary i Chocimowice 20 000 złp; 19) 
w 1749 roku na dobrach Jana Wielopolskiego, starosty lanckorońskiego i zagorzyńskiego, 7000 złp; 20) 
w 1780 roku na Włostowicach 3000 złp; 21) kapitał 944 dukatów i 8 złp w srebrze, czyli razem 17 000 złp 
pożyczone („modo simplicis debiti”) na dobra Budziszewice. 
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tąd prawo pobierania od nich czynszów, czyli procentów. Klasztor ten był znaczne 
uboższy, bo wszystkie kapitały jego nie wynosiły ani połowy tego, co miał kon-
went na Grodzkiej, miał bowiem tylko 55 600 złp217. Przeor karmelitów bosych 
u św. Michała otrzymał polecenie, żeby budynki klasztorne i kościół św. Marcina 
ekssekrowany sprzedał, a zyskane za to pieniądze umieścił na jakich dobrach ziem-
skich, dokumenty oddał przełożonej karmelitanek na Wesołej i za dwa lata zdał 
w konsystorzu rachunki. Nie pospieszył się jednak ojciec przeor karmelitów bo-
sych z burzeniem i sprzedawaniem, bo kościół św. Marcina istnieje do dziś dnia, 
lecz służy za zbór gminie ewangelickiej. Klasztor służył za mieszkanie kaznodziei 
do roku 1910. W tym roku bowiem zburzono klasztor i w jego miejsce wybudowano 
nową kamienicę. Na ogrodzie karmelitanek (o którym fiskał konsystorski twier-
dził, że nie istnieje) wybudowała gmina ewangelicka szkołę – jedyną wyznaniową 
w całym Krakowie. Napis na tej szkole położono niemiecki, taki też jest język wy-
kładowy w tej szkole.

Klasztorowi karmelitanek bosych na Wesołej zamknięto nowicjat i zakazano 
przyjmować nowicjuszki, póki liczba ich nie zejdzie do piętnastu. Taki numerus 
fixus naznaczył książę prymas dla tego konwentu. Otwarcie nowicjatu i powiększenie 
liczby zakonnic uczynił zależnym od powiększenia majątku klasztoru, lecz w ta-
kim razie miały prosić konsystorz o pozwolenie, bo sądowi biskupiemu zastrzeżone 
było wydanie rezolucji. Dekret niniejszy kazano na polski przetłumaczyć i wręczyć 
zakonnicom, żeby go starannie przechowywały218.

16. Zniesienie klasztoru panien bernardynek u św. Agnieszki

Klasztor panien bernardynek wraz z kościołem św. Agnieszki na Stradomiu, fun-
dowany przez Hinczę z Rogowa (1489), zaliczany był w XV wieku do klasztorów 

 217 Arch. KK, Acta Ep., vol. 116, fol. 650–653. Kapitały te były lokowane: 1) w 1728 na dobrach Złota 
2000 złp; 2) w 1732 Soboszów 5000 złp; 3) w 1733 Kowary 2000 złp; 4) w 1736 na tychże Kowarach 
1400 złp; 5) w 1747 Witowice 1000 złp; 6) w 1748 Krzyżtoporzyce 3000 złp; 7) w 1753 Gołyszyn 2000 złp; 
8) w 1754 Drożejowice 6000 złp; 9) w 1760 Dobranowice 1000 złp; 10) w 1763 Stęgniewice 3000 złp 
i Jakubowice z Krzysztoporzycami 2000 złp; 11) w 1766 Marcinkowice 1000 złp; 12) w 1768 Piekary 
5000 złp; 13) w 1768 Drożyjowice 2200 złp; 14) w 1775–1780 na dobrach Raszków 10 000 złp; 15) w 1780 
na dobrach Mfici Chwalibóg 2000 złp; 16) w 1781 Zawadka 3000 złp; 17) Łaganów 4000 złp; 18) na dobrach 
Czarkowy 2000 złp.

 218 Arch. KK, Acta Ep., vol. 116, fol. 626–660, Mercurii 19 Decembris 1787. Translatio Conventus 
Carmelitanarum S. Martini Cracoviae ad Conventum ejusdem Ordinis Vesoloviae. Benedictus Trzebiński, 
Judex Surrogatus, Martinus Siemieński, S. Th. Dr., Canonicus Vislicen., curatus in Koziegłowy, Notar. publ. 
et Curiae Eppalis Actuarius.
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szpitalnych219, lecz prawdopodobnie szpitala nie utrzymywał. Na drzwiach tego 
klasztoru przybił kursor konsystorski w czerwcu roku 1788 i wręczył odźwiernym 
( janitricibus) zapozew (litteras cridae) na termin 11 lipca tego roku w konsystorzu. 
Trzy lata przedtem (7 marca 1786) badała komisja stan majątkowy tegoż konwentu, 
a książę prymas wydał (11 listopada 1787) w Warszawie dekret nakazujący jego 
zniesienie i przeniesienie zakonnic do klasztoru panien bernardynek u św. Józefa 
w Krakowie. Wykonanie tego wyroku nastąpiło na wzmiankowanym terminie 
11 lipca 1789 roku.

W uzasadnieniu tego wyroku wywodził fiskał konsystorski ks. Żychliński, że ksią-
żę prymas nakazał łączyć w Krakowie po dwa klasztory tejże samej reguły z tej 
przyczyny, iż po założeniu biskupstwa nowego w Tarnowie klasztory te zubożały 
i nie mają środków utrzymania. Komisja biskupia sprawdziła, że klasztor bernardy-
nek przy kościele św. Agnieszki na Stradomiu jest wprawdzie obszerny, lecz bardzo 
zniszczony, a jako położony nad brzegiem Wisły ulega powodziom, tak że mniszki 
muszą się chronić do klasztoru u św. Józefa, a przez to jest wilgotny i niezdrowy. 
W klasztorze jest teraz tylko trzynaście zakonnic, i to bardzo leciwych (multum 
annosae), a nie mają żadnej nowicjuszki, przeto grozi im wymarcie(!). Natomiast 
klasztor panien bernardynek przy kościele św. Józefa w dworze murowanym (in cu-
ria murata), zwanym Lanckoroński, fundowany w 1645 roku za pozwoleniem ordy-
nariatu i króla Władysława IV przez JW Dorotę z Leżenic, wdowę po wojewodzie 
rawskim, JW ze Skobyszyna Szułowskim220, dobrze jest zbudowany, obszerny, 
otoczony murami, a przy tym ma osobną rezydencję dla kapelana i dla służby poza 
klauzurą. Wszelako konwent ten stracił dużo dochodów, które pobierał z kapitałów 
lokowanych w Galicji, a przez ustawę z 1775 roku umniejszyły się jego dochody 
z dóbr położonych w Polsce, tak że zakonnice popadły w niedostatek i nie mogą 
płacić podatków nałożonych przez rząd Królestwa. Skoro więc oba te konwenty zo-
staną połączone, będzie mógł klasztor u św. Józefa istnieć bez kłopotów o codzienne 
potrzeby, a zamiast dwóch podatków będą bernardynki płacić tylko jeden. Zakonnic 
u św. Józefa było dziewiętnaście, a jak wiemy z poprzedniego, było u św. Agnieszki 
osób trzynaście, przeto miało ich być razem trzydzieści dwie osoby, ale pocieszano 
się tym, że klasztor obszerny może je wszystkie łatwo pomieścić.

Dekret księcia prymasa nakazywał przeto kościół św. Agnieszki na Stradomiu 
ekssekrować, konwent bernardynek znieść i zniszczyć (suprimi et extingui), budynki 

 219 S. Tomkowicz, Szpital Św. Ducha, dz. cyt., s. 25–26, n. 6.

 220 Nazywał się Krzysztof Sułowski, tutaj jednak napisano Szułowski. W każdym razie błędnie podano 
to nazwisko Sułkowski w Encyklopedii kościelnej, Warszawa 1873, t. 2, s. 232.
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sprzedać, a zakonnice przenieść do klasztoru u św. Józefa (przy ulicy Poselskiej). 
Równocześnie jednak dekret ten zamykał nowicjat bernardynek u św. Józefa i zaka-
zywał im przyjmować nowicjuszek, póki ich liczba nie zejdzie do stale naznaczonej 
piętnastu (numerus fixus). Gdyby jednak majątek klasztoru się powiększył, wtedy 
pozwalał dekret na to, żeby zakonnice prosiły ordynariat o powiększenie tej stałej 
liczby. Trzeba tu przypomnieć, że bernardynki u św. Agnieszki znoszono dlatego, 
że miały tylko trzynaście zakonnic, a więc tylko o dwie mniej, niż książę prymas 
przypisywał jako liczbę stałą dla klasztoru u św. Józefa.

Imieniem przełożonej panien bernardynek na Stradomiu matki Kunegundy Przy-
tkowskiej występował na terminie (11 lipca 1788) adwokat Wybranowski i przedsta-
wił, że klasztor ten istnieje przeszło trzysta lat przy kościele św. Agnieszki, a więc 
został założony jeszcze przed Soborem Trydenckim. Fundację jego potwierdzili 
biskupi krakowscy, a żaden nigdy konwentowi nie wraził nagany, nie zasłużyły 
więc zakonnice niczym na zniszczenie konwentu i proszą, żeby je zostawiono w ich 
klasztorze i pozwolono do śmierci wypełniać śluby zakonne i nabożeństwa w ko-
ściele św. Agnieszki. Mają zaś należyte utrzymanie, jak wykazały rejestrami przed 
komisją biskupią. Nie mogą też mieścić się razem z bernardynkami u św. Józefa, 
bo te są wprawdzie jednego zakonu, lecz mają inną regułę („tamen sub alia regula 
vivunt”), są też później i gorzej fundowane, mają mniejsze uposażenie.

W imieniu przełożonej bernardynek u św. Józefa, matki Eleonory Gołuchowskiej, 
oświadczył adwokat Brodziński, że we wszystkim się zastosuje do rozporządzeń 
władzy duchownej. Następnie wywodził fiskał konsystorski powody zniesienia 
klasztoru u św. Agnieszki i przeniesienia zakonnic do klasztoru u św. Józefa, po-
wtarzając to, co już z dekretu jest znane. Wymienił następnie uposażenie obydwóch 
konwentów i kapitały, których spis wedle aktu komisji biskupiej obejmuje jedenaście 
stron arkuszowych. Z tego spisu dowiadujemy się, że bernardynki u św. Agnieszki 
miały 164 050 złp kapitałów lokowanych na różnych dobrach za granicami Galicji, 
a przeto pobierały procentów około 11 000 złp. Oprócz tego posiadały dział grun-
tu („certa sors”), zwany Kobelnice, i połowę stawu w Czernichowie, i to na mocy 
przywileju Zygmunta Augusta z 1553 roku, zapisanego w aktach grodzkich kra-
kowskich w 1697 roku – i ogród warzywny przy klasztorze. Nadto pobierały oprócz 
procentów jeszcze tzw. pensje, a mianowicie: czynsz gruntowy (census terragius) 
2 grzywny (32 złp) od dwóch jatek rzeźników krakowskich (zapisanych w aktach 
grodzkich w roku 1558). Podobną pensję roczną 400 złp pobierały z dóbr Przyłęk 
i Mierzawa (1603) i 100 złp ze Starej kamienicy w Krakowie (1640). Mniejsze pen-
sje roczne pobierały jeszcze: 72 złp z Szarej kamienicy w Krakowie (od 1697 roku), 
po 50 złp rocznie z wiceprokuratorii kapituły krakowskiej z zapisu kanonika Jakuba 
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Ostrowskiego; po 50 złp rocznie z kasy Bractwa Miłosierdzia, zapisu archidiakona 
katedralnego Andrzeja Łukomskiego, i pensję 5 złp 25 gr z dóbr Kuchary. Pensje te 
(annuae pensiones) wynosiły razem 709 złp 25 gr, tak że razem z procentami dochód 
wynosił około 12 000 złp, co na owe czasy mogło zupełnie starczyć na utrzymanie 
trzynastu zakonnic, chociaż fiskał konsystorski inaczej twierdził. Nie było więc 
słusznej przyczyny do kasowania klasztoru.

Natomiast kapitały bernardynek u św. Józefa, których konsygnacja obejmuje sześć 
stron folio, wynosiły 161 500 złp. Do tych więc kapitałów kazał książę prymas do-
łączyć kapitały konwentu u św. Agnieszki i zlać w jedną masę razem z wszystkimi 
innymi dochodami. Kazał sprzedać kościół, klasztor i plac z ogrodem, a grosz zy-
skany ze sprzedaży oddać klasztorowi u św. Józefa. Zakonnicom u św. Agnieszki 
kazano opuścić klasztor w przeciągu dni piętnastu.

W tydzień potem wydana została ordynacja dla połączonych klasztorów ber-
nardynek, w ośmiu paragrafach. Przede wszystkim miały być wszelkie papiery, 
dokumenty, sprzęt itd. klasztoru św. Agnieszki oddane matce Elenorze Gołuchow-
skiej jako superprzeorysie połączonych klasztorów. Zgromadzenie przeniesione 
od św. Agnieszki miało się we wszystkim stosować do ustaw i zwyczajów u św. Jó-
zefa i nie zaprowadzać żadnej nowości niepraktykowanej w tymże klasztorze. 
Wielebne panny Kunegunda Przytkowska i Agnieszka Wojnarowska, przełożone 
konwentu u św. Agnieszki, będą miały pierwsze miejsce po przełożonej u św. Jó-
zefa, do śmierci wolne będą od chóru i wszelkich innych wysług jako jubilatki wy-
służone. Inne zaś zakonnice będą miały po urzędniczkach głos i miejsce według 
starszeństwa profesji, będą posłuszne przełożonej matce Gołuchowskiej i do chóru 
będą chodziły. „Gdyby zaś która z zakonnic zuchwale się tej ordynacji sprzeciwiała, 
na takową, po doniesieniu przez przełożoną i po dwóch upomnieniach, od Jurys-
dykcji kary cielesne rozciągnione będą”. Matka Gołuchowska sprawować będzie 
rządy, dopóki by jurysdykcja biskupia, po naradzie z przełożonymi zakonu, inaczej 
rządów w tymże klasztorze nie urządziła. Tę ordynację miała matka Gołuchowska 
ogłosić całemu zgromadzeniu w refektarzu, żeby zakonnice wszystkie punkty ściśle  
wykonywały221.

 221 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 351–383, die Veneris 11 Julii 1788. Translatio extinctiva et unio 
conventuum s. Francisci de Poenitentia ad s. Agnetem in Stradomia ad Conventum ejusdem Regulae ad 
s. Josephum Cracoviae. Die 18 Julii 1788. Ordynacja przy połączeniu WW panien bernardynek klasztoru 
św. Agnieszki z klasztorem WW panien tejże reguły przy kościele św. Józefa w Krakowie dla tychże zakonnic 
połączonych od Jurysdykcji krak. Biskupiej z dekretu połączenia, dnia 11 VII 1788 ferowanego o połączeniu 
się aktualnym tychże zgromadzeń wydana. Dan w Krakowie 18 VII 1788. Ks. Józef Olechowski, Sufragan 
Archidiakon krak. Auditor i Sędzia generalny mpp. 



510 Kasaty klasztorów w Galicji. Wybór prac

Jako pamiątka tego przeniesienia („translatio extinctiva”) klasztoru od św. Agniesz-
ki i połączenia z konwentem u Świętego Józefa odprawia się w tymże kościele co-
roczne triduum na św. Agnieszkę Pannę i Męczennicę. Kościół św. Agnieszki sterczy 
do tego czasu ogołoconymi murami i służy za żydowski magazyn.

17. Zniesienie dwóch klasztorów panien dominikanek, połączenie 
z klasztorem panien dominikanek na Gródku

Tego samego dnia (11 lipca 1788), w którym zapadł wyrok zagłady klasztoru pa-
nien bernardynek u św. Agnieszki, stało się to samo z dwoma klasztorami panien 
dominikanek przy ulicy Stolarskiej. Jeden z tych klasztorów nazywał się Większy, 
drugi Mniejszy. Oba nie miały własnego kościoła, lecz były w bliskim sąsiedztwie 
kościoła Świętej Trójcy, dominikanów. Klasztor Większy był założony w połowie 
XV wieku (około 1455 roku), jak wynika z wyciągu z aktów miejskich krakowskich, 
a powiększał się przez sąsiednie kamienice, częścią kupione, częścią darowane (1615 
i 1620). Klasztor Mniejszy założony został wcześniej, lecz dopiero w roku 1694 
dokupił kamienicę od uniwersytetu (za 2000 złp), przez co powiększył się i przy-
tykał do klasztoru Większego. Trzeci wreszcie klasztor dominikanek na Gródku 
z własnym kościołem Matki Bożej Śnieżnej powstał na gruncie darowanym przez 
Gabriela hrabiego na Tarnowie, kasztelana krakowskiego, na którym jego spadko-
biercy klasztor założyli (1621), jak wynika z aktów grodzkich222.

Książę prymas wydał w Warszawie (7 marca 1787) dekret ekstynkcji tych dwóch 
klasztorów i przeniesienia ich do dominikanek na Gródku. Wysłana w tej spra-
wie komisja (3 lipca 1787) badała dokumenty i stan majątkowy wszystkich trzech 
klasztorów i w rezultacie orzekła to, co zawsze, to jest, że w Galicji utraciły tak 
znaczne dochody, iż muszą żyć o głodzie i chłodzie, skoro więc zostaną połączone 
w jeden konwent, będzie im lepiej. Wedle sprawozdania tejże komisji stracił konwent 
na Gródku 50 717 złp kapitałów w Galicji lokowanych, zostało mu tylko 96 466 złp 
różnych kapitałów (23), które umieszczone były na dobrach w Polsce położonych. 
Oprócz tego posiadał kamienicę obok gmachu klasztornego i dwie pensje roczne, 
mianowicie: 1) czynsz z kamienicy Szarej (przyznany im wyrokiem sądu magistrac-
kiego w 1699 roku); 2) 50 złp, które klasztor ojców dominikanów (rok 1642) płacić 

 222 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 388–419, die 11 Julli 1788. W Encyklopedii kościelnej, Warszawa 
1874, t. 4, s. 307, powiedziano, że Anna z Branickich Lubomirska, kasztelanowa wojnicka, nabyła pałac 
Tarnowskich na Gródku w 1634 roku i przerobiła na klasztor, do którego tercjarki z dwóch domów przenie-
sione zostały.
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corocznie się zobowiązał od sumy 10 000 złp lokowanej na Moroszowicach JWP 
Katarzyny Kotkowskiej. Miały przeto około 7000 złp rocznego dochodu. Zakonnic 
było w klasztorze jedenaście.

Daleko liczniejszy był klasztor Większy na Stolarskiej ulicy, bo liczył osiemna-
ście zakonnic, a posiadał (32) kapitały wynoszące łączną sumę 93 500 złp, które 
im jeszcze zostały po stracie tego, co posiadały w Galicji. Kapitały te lokowane 
były na dobrach w Polsce. Oprócz tego zobowiązał się konwent dominikanów pła-
cić im roczną pensję 20 złp od kapitału, poprzednio wspomnianego, na dobrach 
Moroszowice. Miał płacić po 50 złp wszystkim trzem klasztorom dominikanek, ale 
konwenty Większy i Mniejszy zrzekły się 30 złp na rzecz ojców dominikanów, tak 
że pobierały tylko po 20 złp. Klasztor Mniejszy na Stolarskiej ulicy liczył dwanaście 
zakonnic, a po stracie tego, co miał w Galicji (nie powiedziano jednak, ile stracił), 
posiadał jeszcze 23 kapitały, wynoszące razem 38 600 złp lokowanych na dobrach 
w Polsce, a nadto pobierał wspomnianą wyżej pensję roczną 20 złp.

Komisja konsystorska orzekła, że kapitały te nie starczą na utrzymanie wszystkich 
trzech klasztorów, zwłaszcza że na mocy ustawy państwa polskiego z 1775 roku mu-
szą płacić tak wielkie podatki, że ledwie połowa czynszów im zostaje, tym gorzej 
że niektóre kapitały zabrali poborcy i trzeba dopiero wyprocesować ich oddanie. 
Zapanowała przeto w tych klasztorach taka bieda, że zakonnice na Gródku mu-
siały sprzedać srebra kościelne, a zakonnice w Większym i Mniejszym klasztorze 
musiały znieść wspólny stół (mensa communis), tak że każda zakonnica z osobna 
musi się starać o swoje wyżywienie i ubranie. To ostatnie przedstawienie wydaje 
się bardzo przesadzone, lecz jeszcze bardzo naciągany był wywód, że klasztor 
Panien Dominikanek na Gródku jest wprawdzie bardzo podupadły i częściowo gro-
zi ruiną („summopere desolatum ac ruinam in parte minantem”), ale jednak może 
pomieścić wszystkie 41 panien zakonnych. Jako trzeci argument miała służyć ta 
okoliczność, że oba klasztory na Stolarskiej ulicy nie miały własnego kościoła i za-
konnice musiały chodzić do kościoła dominikańskiego Świętej Trójcy przez ulicę 
„ani nie zagrodzoną, ani wolną od świeckich przechodniów, lecz nawet publiczną” 
(„nec septam, aut aliquo modo a transitu hominum saecularium alienam, quinimo 
publicam”), i że w kościele brały udział w nabożeństwie wspólnie z ludem zgro-
madzonym („promiseque cum populo congregato”). Co do tego zauważyć trzeba, 
że zakonnice miały w chórze osobne siedzenia w stallach i że chór ten ma do dziś 
osobną kratę. Jeśli zaś rychło rano przechodziły rzędami do kościoła, to zapewne 
nikt się tym przez 300 lat nie gorszył.

Wezwanie na termin do konsystorza (na dzień 11 lipca 1788 roku) i dekret księcia 
prymasa (z 7 marca 1787 roku) przybił kursor konsystorski na drzwiach wszystkich 
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trzech klasztorów, respective wręczył odźwiernym ( janitricibus) już w czerwcu 
tego roku. Zakonnice jako klauzurowe nie mogły się osobiście stawić, tylko dały 
umocowanie adwokatom.

W imieniu przeoryszy panien dominikanek na Gródku, matki Franciszki Popie-
lówny, wywodził adwokat Bonifacy Mierzwiński, że konwent zatwierdzony jest 
bullami Stolicy Apostolskiej i przez biskupów krakowskich, że zakonnice żyją ściśle 
według reguły św. Dominika i podlegają bezpośredniej władzy swojego generała 
w Rzymie. Bez jego też pozwolenia nie mogą się zgodzić na zmiany, które teraz 
konsystorz krakowski przepisuje. Prawda, że budynki klasztorne są podupadłe, ale 
proszą pokornie, żeby konsystorz dopomógł do ich restauracji.

Jako prokurator matki Karoliny Kowalskiej, przeoryszy klasztoru Większego, 
i matki Ludwiny Bronickiej, przeoryszy domu Mniejszego, występował adwokat 
Wojnarowski i wywodził, że konwenty ich istnieją od trzech wieków z górą za po-
zwoleniem biskupów krakowskich i magistratu, że nigdy nie ściągnęły na siebie 
najmniejszej nagany, bo służyły Bogu zawsze przykładnie. Obecnie jest ich w oby-
dwóch domach po 30 osób, a niektóre z nich już są tak podeszłe w leciech i słabe, 
że w łóżku leżą, o czym obszernie pisały w memoriale wysłanym do Warszawy 
do księcia prymasa, którego odpis przedkładają i ponawiają prośbę, żeby im po-
zwolono w klasztorze umierać.

Fiskał konsystorski powoływał się na argument najważniejszy, to jest że klasztory 
nie przedłożyły oryginału zatwierdzenia przez ordynariusza, co jest niezbędne, nie 
mają przeto prawa do istnienia. Całą też stronę arkuszową wywodów prawniczych 
przytoczył fiskał na poparcie tego, że książę prymas ma prawo znieść te klasztory. 
Zbijał też zarzut przeoryszy Popielówny, że książę Poniatowski wydaje przepisy 
przeciwne ich regule zakonnej, bo on jako delegat apostolski ma władzę przepisy-
wać to, co się tyczy obserwancji reguły. Skoro zaś przeorysza utrzymuje, że podlega 
bezpośredniej władzy generała w Rzymie, to niech jego prosi o pomoc w restauracji 
klasztoru, a nie ordynariat! Niesmaczny to był żart ze strony księdza fiskała.

Pan kazał – sługa musiał, i dlatego ksiądz surogat Trzebiński, polegając na dekrecie 
księcia prymasa, zadekretował przeniesienie dwóch klasztorów z ulicy Stolarskiej 
do klasztoru u Matki Bożej Śnieżnej jako większego i wygodniejszego, z wszystkimi 
kapitałami i całym majątkiem. Pokazało się jednak w ostatniej chwili, że komisja 
biskupia ominęła się z prawdą, kiedy twierdziła, że w klasztorze na Gródku będą 
się mogły pomieścić wszystkie (41) zakonnice, bo celek tyle nie było i nie można 
było dekretu wykonać. Lecz na to znalazła się rada, albowiem ogłoszono zamknięcie 
nowicjatów wszystkich trzech klasztorów i zakazano im przyjmować nowicjuszki, 
póki w każdym z nich nie zejdzie liczba do sześciu. Wtedy dopiero, kiedy wszystkich 
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dominikanek w trzech klasztorach będzie osiemnaście, będą zakonnice z Większego 
i Mniejszego klasztoru zobowiązane przenieść się do klasztoru na Gródek z całym 
majątkiem i dochodami. Żeby zaś to połączenie jak najprędzej się dokonało, naka-
zano, aby te zakonnice, które już skończyły pięćdziesiąt lat, a mają uczciwych i za-
możnych krewnych, za pozwoleniem ordynariatu do nich się przeniosły i w świecie 
żyjąc, jaśniały przykładem pobożności i dobrych obyczajów. Taki wyrok, po polsku 
napisany, kazano doręczyć przełożonym wszystkich trzech klasztorów223.

18. Zamknięcie nowicjatu panien koletek i augustianek

Doświadczenie zrobione z trzema klasztorami dominikanek, których nie dało się 
od razu pomieścić w jednym, tak że dopiero śmierć miała przyjść w pomoc zamiarom 
księcia prymasa, posłużyło o tyle, że zniesiono jeden klasztor panien bernardynek 
u św. Agnieszki na Stradomiu i połączono z klasztorem u św. Józefa, lecz trzeci 
klasztor bernardynek na Stradomiu, które zwano koletkami, skazano na wymarcie 
przez zamknięcie nowicjatu i naznaczenie bardzo małej liczby stałej: pięciu osób.

Dekret zagłady wydany został przez księcia prymasa równocześnie z poprzednimi 
i ta sama komisja, naznaczona (7 marca 1787) do badania stanu majątkowego klasz-
torów panieńskich, badała też (19 maja 1789) klasztor bernardynek. Ze sprawozdania 
tejże komisji dowiadujemy się tego samego, co powiedziano o innych klasztorach, 
że utraciły dużo dochodów z powodu założenia biskupstwa w Tarnowie, a resztę 
zjadają podatki państwowe nałożone na klasztory (1775). Dochody koletek starczą 
przeto zaledwie na wyżywienie pięciu osób, a zakonnic jest w klasztorze siedemna-
ście. Żyjąc za klauzurą, nie mogą kwestować, więc przymierają głodem, przy czym 
jednak niektóre zakonnice, mając wyznaczone osobne części od procentów, które 
przynoszą kapitały, przez to lepiej żyją.

Konsygnacja tych kapitałów zajmuje cztery strony folio224. Dzieliły się te kapitały 
na dwie klasy. Do pierwszej, która służyła do wspólnego użytku konwentu, należało 
12 kapitałów w łącznej sumie 28 600 złp, do drugiej kategorii należało 11 kapita-
łów, wynoszących razem 31 000 złp, z których część procentów przeznaczona była, 
jako dożywocie osobiste, niektórym zakonnicom. Procentów mógł mieć konwent 
około 4000 złp. Nadto pobierał rocznej pensji z Wielkiej Prokuratorii Zamkowej 
(„ex magna procuratione Arcis Cracoviensis”) 80 złp.

 223 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 388–419, die 11 Julii 1788. Conventus uterque Tertiarium Ord. 
s. Dominici ad Ecclam. ss. Trinitatis et in Grodek Monialium obtinet resolutionem et ordinationem. 

 224 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 250–260, die 3 Julii 1789; fol. 253–256.
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Konwent ten bernardynek, założony około 1453 roku tuż za ogrodem i kościołem 
księży bernardynów na Stradomiu (Monialium s. Francisci de Observantia, prope 
ecclesiam virorum ejusdem Ordinis, Colletarum), tam gdzie obecnie jest ulica pa-
nien koletek, był tej samej reguły co bernardynki, przy kościele św. Agnieszki225. 
Klasztor ten nie miał własnego kościoła, lecz tej okoliczności nie podnoszono jako 
argumentu dla zniesienia konwentu, dlatego że zakonnice nie przechodziły do ko-
ścioła bernardynów przez ulicę, tylko krytym korytarzem przez oba ogrody.

Zapozew na termin (3 lipca 1789) przybił kursor konsystorski na drzwiach 
klasztoru, respective wręczył odźwiernej ( janitrici) już w czerwcu, ale przełożo-
na konwentu (religiosa ac deodicata virgo) panna Krystyna Czerna, jako żyjąca 
za klauzurą, nie stawiła się w konsystorzu osobiście, tylko wysłała jako prokuratora 
adwokata Justyna Miedzińskiego. Ten też oświadczył jej imieniem, że zakonnice 
zadawalają się jak najskromniejszym utrzymaniem (modicissima portione), bo tak 
im nakazuje reguła i o to tylko proszą, żeby ich zostawiono w pokoju i pozwolono 
służyć Bogu w swoim klasztorze. Wszelako sąd biskupi, mając na uwadze inten-
cję księcia prymasa, uznał zakonnice za nieobecne (contumaces), jak tego doma-
gał się ksiądz fiskał, i orzekł, że siedemnaście zakonnic nie może wyżyć z tych 
szczupłych dochodów, jakie konwent posiada, a przede wszystkim, że nie ma aktu 
fundacji wedle formy prawa (prout de jure), przeto na podstawie władzy ordyna-
riusza i delegowanej apostolskiej („auctoritate ordinaria et delegata apostolica”) 
zakazał im przyjmowania nowicjuszek, póki liczba ich z siedemnastu nie zejdzie 
do pięciu („ad quinque extinctus seu diminutus”). Skoro ich zaś będzie tylko pięć 
osób, powinny się zgłosić do urzędu biskupiego i wtedy dowiedzą się o dalszych 
dyspozycjach. Żeby zaś to wymarcie przyspieszyć, powinny te zakonnice, które 
już skończyły lat pięćdziesiąt, a mają uczciwych i zamożnych krewnych, wynieść 
się do nich z klasztoru itd. Taki dekret, przetłumaczony na polski język, wręczony 
został na piśmie (in scheda) konwentowi panien koletek, podpisany przez sędziego 
surogata księdza kanonika Trzebińskiego.

Tego samego dnia (3 lipca 1789) odbył się też termin w konsystorzu, na któ-
rym również zadekretowane zostało zamknięcie nowicjatu panien augustianek 
na Kazimierzu226. Już w czerwcu tego roku przybite zostało na drzwiach klasztoru 
wezwanie (litterae cridae) i dekret księcia prymasa. Komisja biskupia, naznaczona 

 225 Encyklopedia kościelna, Warszawa 1873, t. 2, s. 232. Ks. S. Chodyński w artykule Bernardynki nic 
o tym kasztorze nie wspomina. O przeniesieniu bernardynek u św. Agnieszki także nie wiedział. 

 226 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 260–268, die 3 Julii 1789. Conventus Monialium s. Augustini primi 
Eremitae (!) Tertiariis Casimiriae ad Cracoviam prope Ecclam s. Catharinae Virg. 



Księcia prymasa Poniatowskiego spusoszenia kościelne w Krakowie… 515  

7 marca 1787 roku, zbadała stan majątkowy konwentu (3 czerwca 1789) i przedło-
żyła sprawozdanie, z którego wynikało przede wszystkim to, że klasztor założony 
około 1583 roku nie ma formalnie prawnej fundacji227. Nadto obliczyła komisja 
majątek konwentu i wyrachowała, że dochody po stratach poniesionych w Galicji 
i poborach nakazanych konstytucją sejmową (1775) tak dalece się umniejszyły, 
że mogą się w klasztorze wyżywić zaledwie trzy osoby, a jest ich pięć razy tyle, 
to jest piętnaście. Wedle konsygnacji (obejmującej dwie strony folio) posiadały au-
gustianki 21 kapitałów umieszczonych na dobrach ziemskich w Polsce, w łącznej 
sumie 49 900 złp, mogły więc mieć przeszło 3000 złp procentu.

Na termin (3 lipca 1789) stawił się imieniem przeoryszy panien augustianek 
matki Katarzyny Sadowskiej, spowiednik konwentu ojciec Antoni Sławko, który 
prosił, żeby zostawiono zakonnice w spokoju, żeby mogły dalej służyć Panu Bogu, 
a kłopot o wyżywienie zostawiono im samym. Natomiast fiskał wywodził, opie-
rając się na tym, co stwierdziła komisja, że konwent nie posiada legalnej fundacji, 
przeto nie ma prawa do istnienia, a tak zubożał, że zaledwie trzy osoby wyżywić 
może. Nadto podnosił jako obciążającą okoliczność, że konwent nie posiada wła-
snego kościoła i że zakonnice muszą chodzić do kościoła zakonników tejże reguły 
(virorum ejusdem ordinis) – zapomniał tylko ksiądz fiskał dodać, że przechodziły 
do kościoła św. Katarzyny ojców augustianów korytarzem (który do dziś dnia ist-
nieje) i że w kościele miały oddzielne, oszklone oratorium.

Sędzia surogat ksiądz kanonik Trzebiński, stosując się do wyroku księcia pry-
masa, który już w czerwcu został odźwiernej klasztoru doręczony, oznaczył jako 
liczbę stałą cztery osoby (to jest o jedną więcej niż komisja obliczyła), zakazał 
zakonnicom, prowincjałowi i superiorowi krakowskiemu, żeby nie przypuszczali 
do nowicjatu i profesji zakonnej nikogo, póki nie wymrze jedenaście zakonnic, 
tak że ich liczba zmniejszona zostanie (exinctus seu diminitus fuerit) do czterech. 
Żeby zaś to wymarcie prędzej nastąpiło, miały te zakonnice, które już ukończyły 
pięćdziesiąt lat wieku, przenieść się z klasztoru do krewnych, byle uczciwych i za-
możnych itd. Taki wyrok, po polsku napisany (in scheda), polecił ksiądz surogat 
wręczyć przeoryszy konwentu. Pan Bóg był jednak łaskawszy niż książę prymas 
Poniatowski, bo panny augustianki nie wymarły i do tego czasu Pana Boga chwa-
lą. Uratowała je szkoła klasztorna, którą konwent utrzymywał za trzynastoletnich 
rządów austriackich po trzecim rozbiorze.

 227 Klasztor w Krakowie zbudowała Jadwiga Kownaszewska, krakowianka, która pierwsza przyjęła 
habit augustianek. Sprowadził je do Polski prowincjał augustianów Szymon Mniszek, kaznodzieja Stefana 
Batorego w roku 1585. Por. Encyklopedia kościelna, Warszawa 1873, s. 487. Daty nie zgadzają się.
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Pozostaje nam jeszcze wyjaśnienie kwestii prawnej w sprawie oznaczenia liczby 
stałej (numerus fixus) dla klasztorów panieńskich w Krakowie.

Sąd biskupi powoływał się na to, że prymas Poniatowski ma władzę bezpośred-
nią (ordinariam potestatem) jako biskup, a nadto delegowaną władzę apostolską 
do oznaczenia liczby stałej w klasztorach, i to w miarę ich środków utrzymania. 
Odnośnie do zakonów męskich miał biskup krakowski bezpośrednią władzę nad 
zakonem kanoników regularnych de Saxia, lecz nad innymi zakonami tej władzy nie 
posiadał, bo miały jeszcze w Polsce „exempcję”, którą im w cesarstwie już Maria 
Teresa odebrała. Władzę oznaczenia liczby stałej po klasztorach przyznał jednak 
biskupom Sobór Trydencki (Sess. 25, c. 3, De regul.), a synody polskie w XVII wieku, 
mianowicie dwa poznańskie (1642 i 1689), przypominały nawet biskupom to prawo 
oznaczania liczby stałej po klasztorach panieńskich stosownie do ich uposażenia 
i dochodów228. Formalne prawo i władzę miał więc książę prymas za sobą, lecz ani 
Sobór Trydencki, ani synody polskie nie myślały o tym, żeby ta władza miała służyć 
do burzenia i znoszenia klasztorów, a kwestia ta nabiera szczególnego oświetlenia 
w tej okoliczności, że Józef II właśnie przez to dowolne oznaczenie numerus fixus, 
do którego nie miał prawa i władzy, dążył do podkopania bytu klasztorów i cel ten 
osiągnął w zupełności. W oczach współczesnych uchodziło więc to oznaczanie 
liczby stałej za naśladowanie Józefa II i nie dziw, że księcia prymasa nazywano 
w Krakowie Józefem II.

19. Zniesienie kościoła i parafii św. Jakuba

Wszystkie kościoły parafialne w Krakowie, a było ich jedenaście, należały do patro-
natu uniwersytetu i były obsadzane profesorami. Mówiliśmy już poprzednio, że pro-
boszczem kościoła św. Jakuba na Kazimierzu (za kościołem św. Katarzyny księży au-
gustianów) był profesor uniwersytetu i kanonik katedralny, ks. Antoni Żołędziowski, 
na którego śmierć czekano ze zniesieniem tegoż kościoła. Wiemy, że suprimowany 
(„extincta”) został na rozkaz księcia Michała Jerzego Poniatowskiego dnia 9 lip-
ca 1783 roku. Do smutnej tej czynności delegował surogat ks. Trzebiński profesora 
uniwersytetu, proboszcza św. Szczepana, kanclerza kolegiaty św. Anny, prefekta 
seminarium akademickiego, ks. Piotra Rydulskiego. Delegowany spełnił też pole-
cenie, a przy tym ogniu upiekł swoją pieczeń, bo uzyskał pozwolenie na sprzedanie 
sreber kościelnych i obrócenie sumy zyskanej ze sprzedaży na reperację swojego 
kościoła parafialnego św. Szczepana. Dopiero jednak po pięciu latach (2 maja 1788) 

 228 Decretales Summorum Pontificum pro Regno Poloniae, Posnaniae 1882, t. 2, s. 309, cap. XV.
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przedłożył w konsystorzu rachunki z pieniędzy zyskanych ze sprzedaży sreber 
kościelnych, które wynosiły 22 998 złp 27 gr. Wykazał przy tym, że na reperację 
wydał 37 529 złp 24 gr i domagał się zwrotu nadwyżki wydatków. Ksiądz surogat 
Trzebiński wyznaczył dwóch rewizorów do zbadania tych rachunków, a mianowi-
cie księży Tomasza Mączyńskiego, kanonika kolegiaty św. Jerzego na Zamku, oraz 
poddziekana katedralnego Macieja Podgórskiego, sekretarza kapituły katedralnej. 
Obaj delegowani zbadali dokładnie rachunki i wnieśli o udzielenie absolutorium, 
wszelako uznali, że to, co ks. Rydulski wydał ponad zyskaną ze sprzedaży srebra, 
to jest sumę 14 529 złp 27 gr, powinien pokryć z własnej kieszeni, dlatego że jako 
proboszcz zobowiązany był do utrzymania swojego kościoła w należytym stanie 229. 
Do ks. Rydulskiego wrócimy jeszcze niebawem.

Kościół św. Jakuba posiadał dotację dosyć znaczną. Po pierwszym rozbiorze utra-
cił półwsie Pokrzywnica położone w Galicji, którego dochody oszacowała dyrekcja 
domen państwowych na 520 złp (129 fl. 23 kr.)230. Ponadto miał dziesięciny snopowe 
ze wsi Swoszowice, która była dziedziczną wsią rorantystów katedralnych, nadto ze 
wsi: Jankowice, Kijany, z pól należących do miasta (przedmieścia) Kazimierza oraz 
łanów wsi Beszcz. Nie podano jednak wartości tej snopowej dziesięciny. Natomiast 
wiemy, że ze wsi Dobiesławice płacono temuż kościołowi 400 złp kompozyty 
zamiast snopowej dziesięciny i 300 złp ze wsi Łapszów. Kompozycję o tę dzie-
sięcinę zawarł jeszcze ks. Żołędziowski na dwa lata przed śmiercią z dziedzicem 
tejże wsi, burgrabią krakowskim Stanisławem z Chronowa Chronowskim. Nadto 
posiadał kościół św. Jakuba kapitał 1000 złp lokowany (1723) na dobrach Latanice 
(województwo sandomierskie). Kapitał ten był własnością Bractwa Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które było przy tymże kościele. Ze sprzedaży 
gruntów, ogrodów, domków i budynków kościelnych zyskano 17 000 złp i umiesz-
czono na dobrach Żbikały231.

Wspomnieliśmy poprzednio, że kościół z parafią św. Jakuba obsadzony był przez 
profesorów uniwersytetu, dlatego że został do niego inkorporowany (1758) przez bi-
skupa Andrzeja Załuskiego, wszelako biskup zastrzegł prawo patronatu ordynariato-
wi krakowskiemu. Na mocy tego przydzielił konsystorz krakowski parafię św. Jakuba 
po zniesieniu kościoła do parafii Bożego Ciała na Kazimierzu, lecz nie postanowił 
nic w sprawie dochodów. Sprawa ta była zawikłana przez to, że ks. Rydulski, który 
był ustanowiony administratorem majątku kościoła św. Jakuba, zlał wszystkie do-

 229 Arch. KK, vol. 117, Acta Ep. Poniatowski, fol. 175, d. 2 Maji 1788; fol. 462–465, die 13 Augusti 1788.

 230 Arch. MWiO, Acta 102, Sign. 191, ex Augusto 1787. GS Ausweis der Galiz. Dom. Administration.

 231 Arch. KK, Acta Ep., vol. 99, fol. 615, die 19 Julii 1781; vol. 118, fol. 196, die Veneris 18 Junii 1790.
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chody w jedną masę i podał całą sumę Komisji Lustracyjnej, która nakładała (1789) 
nowe podatki na majątki kościelne. Dopiero następnego roku (1790), kiedy umarł 
tenże ks. Rydulski, wytoczona została ta sprawa ponownie.

Uniwersytet prezentował na probostwo św. Szczepana profesora, obojga praw 
doktora, kanonika kolegiaty Wszystkich Świętych ks. Józefa Muszyńskiego, którego 
konsystorz już zamianował komendarzem tejże parafii. Ks. Muszyński domagał się 
teraz, żeby cały majątek po zniesionym kościele św. Jakuba został urzędownie przy-
znany parafialnemu kościołowi św. Szczepana. Uzasadniał to żądanie tą okoliczno-
ścią, że musi utrzymywać dwóch wikariuszów przy kościele św. Piotra na Garbarach 
z tej przyczyny, że Garbary odcięte są od miasta murem, tak że mieszkańcy nie mogą 
w porze nocnej dostać się do miasta i przywołać kapłana do chorego.

Do zbadania tej sprawy wyznaczył surogat ks. Trzebiński termin na 30 kwietnia 
1790 roku. Na terminie tym wywodził generał Kanoników Regularnych Lateraneń-
skich, ojciec Sebastian Kwiatkowski, proboszcz parafii Bożego Ciała na Kazimierzu, 
że do jego parafii została przydzielona (dekretem z 8 marca 1783 roku) część parafii 
św. Jakuba, to jest 301 osób mieszkających w mieście i poza murami miasta, a prze-
to należy mu się także część dochodów. Do tego żądania przyłączyli się imieniem 
mieszkańców wsi Beszcz uczciwi: Jan Siwek i Andrzej Drąg. Natomiast profesor 
uniwersytetu, obojga praw doktor i proboszcz św. Mikołaja, ks. Marxen, stawił 
żądanie, żeby tę część mieszkańców wsi Beszcz przyłączono do jego parafii, tym 
bardziej że dotąd, na żądanie samego ojca Kwiatkowskiego i za zgodą konsystorza, 
był ich pasterzem i sakramenty im administrował. To żądanie popierali mieszkańcy 
wsi Beszcz przez uczciwych Jana Siwka i Andrzeja Drąga. Przeciwko temu wystą-
pił fiskał konsystorski i wywodził, że obie parafie, to jest zniesionego św. Jakuba 
i św. Szczepana, już są inkorporowane do seminarium akademickiego.

Wobec tego naznaczył surogat nowy termin za tydzień, tymczasem jednak za-
rządził, żeby komendarz parafii św. Szczepana, ks. Muszyński, utrzymywał przy 
prebendzie Świętego Piotra dwóch zdatnych kapłanów z dochodów św. Szczepana, 
a parafian św. Jakuba podzielił na dwie części. Mieszkających na Kazimierzu i w tej 
części wsi Beszcz, która pozostała w Polsce, między Starą a Nową Wisłą, przydzielił 
do parafii Bożego Ciała. Tych zaś włościan, którzy zamieszkiwali resztę wsi Beszcz 
pozostałej przy Polsce, poza korytem Wisły, przyłączył do parafii św. Mikołaja. 
Odpowiednio do tego podziału mieli też mieszkańcy oddawać dziesięciny tym 
kościołom, do których zostali przydzieleni.

Termin naznaczony za tydzień odbył się dopiero 18 czerwca tego roku. Prezydował 
sam „namiestnik”, ks. Olechowski, i wydał też wyrok noszący napis jego mocodaw-
cy: „Michael Georgius Ciołek Princeps Poniatowski etc.”. Wyrokiem tym erygował 
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najpierw filialny kościół parafialny z dotychczasowej prebendy świętych Piotra 
i Pawła na Garbarach. Uzasadniał to tym, że kościół ten, zbudowany z palonych 
cegieł i obszerny, ma dostateczne mieszkanie dla duchownych i dla sług kościel-
nych, a nadto osobny cmentarz i wszelakie przybory do służby Bożej potrzebne, 
obecnie zaś jest nieobsadzony. Tymczasem parafianie mieszkają na Garbarach 
i we wsiach okolicznych, prawie milę (leuca) odległych, przeto dla ich wygody 
eryguje dla nich osobną parafię jako filię św. Szczepana. Do tej parafii przyłączył 
także parafian zniesionego kościoła św. Jakuba, razem z dochodami. Na tę nową 
erekcję potrzebna była zgoda uniwersytetu jako patrona kościoła parafialnego 
św. Szczepana i prebendy świętych Piotra i Pawła. Ten konsens uniwersytetu zo-
stał przedłożony już 30 kwietnia tego roku, przeto prezentowany przez uniwer-
sytet ksiądz profesor Muszyński, dotychczasowy komendarz, mianowany został  
proboszczem św. Szczepana.

Sprawa ta połączona była jednak z pewnymi formalnościami prawnymi, dla-
tego że – jak wiemy z poprzedniego – obie zniesione parafie, to jest św. Jakuba 
i św. Szczepana, były inkorporowane (5 czerwca 1758) do seminarium akademickie-
go. Z tej przyczyny musiał najpierw uniwersytet – teraz Szkoła Główna Koronna – 
dać swoją zgodę. Stało się to na sesji (15 czerwca 1790 roku) Szkoły Głównej, która 
jako kolatorka prebendy świętych Piotra i Pawła na Garbarach zgodziła się na erekcję 
filialnej parafii, lecz zastrzegła, żeby wszystkie dochody św. Jakuba, św. Szczepana 
i świętych Piotra i Pawła inkorporowane były do prefektury seminarium akademic-
kiego. Tymczasem fiskał konsystorski wywodził, że na mocy dekretu bpa Załuskiego 
(1758) przysługiwało prawo patronatu św. Szczepana staroście klucza biskupich dóbr 
Lipowiec, jednakże z tym ograniczeniem, że może udzielić prezenty tylko wice-
prefektowi seminarium akademickiego. Prefekta zaś wybiera rektor uniwersytetu 
spomiędzy profesorów księży świeckich. Fiskał zastrzegał przeto prawo starosty 
lipowieckiego, lecz na ten raz wyjątkowo godził się na to, żeby ks. Muszyński 
otrzymał instytucję na probostwo św. Szczepana.

Ze swej strony wnieśli ponowne protesty na ten termin, przez adwokatów konsy-
storskich, ojciec Kwiatkowski jako proboszcz parafii Bożego Ciała i ksiądz profesor 
Marxen, proboszcz św. Mikołaja, o pozostawienie im dziesięcin przyznanych de-
kretem kwietniowym. Również wniósł protest ks. Wincenty Ptaszyński, proboszcz 
Wielkich Księżnic, przeciwko temu, żeby dziesięciny ze wsi Jankowice, należącej 
do jego parafii, miały być oddawane do zburzonego kościoła św. Jakuba. Protesty 
te uwzględnił też Olechowski i zostawił dziesięciny protestującym, ale nałożył też 
na nich odpowiedni ciężar podatków, nałożonych na duchowieństwo w 1789 roku 
przez Komisję Lustracyjną.
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Mówiliśmy już poprzednio, że prebendę świętych Piotra i Pawła chciał znieść 
książę prymas, lecz oparł się temu ówczesny prebendarz ks. Rydulski. Teraz więc 
Olechowski zniósł prebendy (extinximus, suppressimus), lecz kościół przyłączył 
jako filialny do św. Szczepana jako matki. Służyć mieli przy tym kościele duchowni 
posyłani przez konsystorz i administrować sakramenty mieszkańcom Garbar i wsi 
okolicznych, należących do parafii św. Szczepana. Również wszyscy umarli z całej 
parafii mieli być chowani na cmentarzu przy kościele świętych Piotra i Pawła za mia-
stem, bo w mieście chować zakazano. Proboszcz św. Szczepana był zobowiązany 
dawać utrzymanie wikariuszom filii i czwartą część jura stolae. Przy tym winien 
proboszcz płacić podatki, reperować kościół. 

Nadto nałożone zostały na proboszcza św. Szczepana szczegółowe obowiązki: 
1) aplikować msze święte za parafian św. Jakuba i św. Szczepana, 2) postarać się 
o kaznodzieję na pasjach Wielkiego Postu za umówionym wynagrodzeniem, 3) od-
prawiać w Adwencie roraty, 4) co tydzień odprawiać anniwersarz, to jest jeden 
nokturn i śpiewaną mszę świętą, zapłaciwszy organiście za towarzyszenie organów, 
i to za dusze parafian św. Jakuba i św. Szczepana, 5) dbać o to, żeby wierni śpiewali 
co niedzielę i święto różaniec przy towarzyszeniu organów. Były to obowiązki dosyć 
ciężkie, tym bardziej że kościół św. Szczepana utracił dwa znaczne kapitały, to jest 
20 000 złp lokowane na dobrach Janowice (województwo łęczyckie) i 1600 złp 
na synagodze w Kaliszu. Na nowego proboszcza ks. Muszyńskiego nałożył więc 
ks. Olechowski obowiązek wywindykowania tych sum utraconych, lecz redukował 
mu obligi mszalne na 2 złp 15 gr.

Wikariusze świętych Piotra i Pawła mieli obowiązek razem z parafią filialną być 
dwa razy do roku na nabożeństwie w kościele parafialnym macierzystym, to jest 
w rocznicę poświęcenia kościoła i w uroczystość św. Szczepana. Na dotację tejże 
filii przeznaczył Olechowski dochody św. Jakuba, któreśmy poprzednio wymie-
nili (z wyjątkiem dziesięcin ze wsi Jankowice), wliczając w to majątek Bractwa 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które już było zniesione, a które 
teraz ponownie znosił. Również zostawił wikariuszom dotację prebendy świętych 
Piotra i Pawła. Prebenda ta posiadała następujące kapitały: 1) Na jatce rzeźnic-
kiej („instita laniaria”) na cmentarzu Najświętszej Maryi Panny, idąc od kościoła 
św. Barbary po prawej ręce, z tyłu za tymże kościołem. Kapitał ten (fundowany 
w 1497 roku) wynosił 32 grzywny, 177 złp 26 gr, a posiadał go Jan Kuchciński. 
2) Na jatce trzeciej od krzyża („a cruce ex opposito domus sacristani”), naprzeciw 
domu zakrystianina, był (1507) lokowany kapitał 50 złp, ale za to miało być odpra-
wionych 156 mszy świętych. 3) Na jatce czwartej od krzyża, naprzeciwko mansjo-
narzy kościoła Najświętszej Maryi Panny, własności Jana Nowogórskiego, kapitał 
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50 złp (od 1509 roku), od którego procent przeznaczony na wino i wosk do zakrystii. 
4) Na jatce drugiej od końca, idąc od ulicy Świętego Ducha po lewej stronie, wła-
sności Józefa Strożeckiego, (od 1509 roku) grzywien 40 (640 złp). 5) Na kamienicy 
narożnej przy wendecie (Mały Rynek), od 1507 roku, kapitał 200 złp. 6) Na ogro-
dzie i domu narożnym po lewej stronie cmentarza karmelitów na Piasku (in Arenis), 
na ulicy prowadzącej do Czarnej Wsi, własności Michała i Zofii Nonasów, zapi-
sano w roku 1729 złp 400, od których czynsz przeznaczony na reperację kościoła 
świętych Piotra i Pawła. 7) Na ogrodzie w Nowej Wsi zapisano (1685) w sądzie 
ławniczym na Garbarach 200 złp na msze. 8) W tymże sądzie ławniczym zapisano 
(22 lutego 1690 roku) czynsz 22 złp od 10,5 zagona na Krupnikach. 9) W roku 1692 
zapisano 1000 złp na kamienicy Krzywokolskie przy ulicy Szerokiej i narożniku 
Grodzkiej. Z tej sumy jednak odłączył konsystorz (3 marca 1724) połowę, to jest 
500 złp na 16 mszy świętych, które muszą być odprawiane. 10) W aktach cechu 
szewskiego zapisano (29 marca 1779 roku) 100 złp na budzie szewskiej, odwróconej 
kątem do ratusza („tergo ad pretorium acialiter”). 11) Na dobrach Skołyszyn i Sudoł 
(rok 1722) było lokowanych 3333 złp z obligiem 25 mszy świętych. 12) Czynsz 
gruntowy (census terragius) od pięciu domków stojących na gruncie kościelnym, 
a wreszcie 13) czynsz gruntowy z ogrodu fundacji tegoż kościoła232. Nie powiedzia-
no jednak, ile te czynsze przynosiły, ani też nie podano procentu, jaki przynosiły 
kapitały, trudno więc dokładnie obliczyć dotację dawniejszej prebendy świętych 
Piotra i Pawła, a obecnie filii parafialnego kościoła św. Szczepana. Nastąpiło więc 
zniesienie prebendy, przeciwko któremu śp. ks. Rydulski tak energicznie protesto-
wał przed sądem biskupim przed trzema laty. Trudno też obliczyć, wedle powyż-
szych zestawień dochodów i obowiązków, ile właściwie zyskało na tej transakcji 
seminarium akademickie, do którego parafialny kościół św. Szczepana wraz z filią 
świętych Piotra i Pawła był inkorporowany.

20. Zniesione kościoły i kaplice szpitalne

Miłosierdzie chrześcijańskie było w Polsce cnotą powszechną, tak samo jak przy-
słowiowa gościnność. Była też u nas wielka ilość szpitali, bo prawie każda parafia 
miała szpital dla ubogich, niemogących na starość pracować. Prawda, że przeważna 
ich część miała tylko szczupłe wyposażenie, lecz dawały ubogim starcom przytułek, 
zboża na wyżywienie i drzewa na opał. Reszty dopełniała jałmużna, za którą ubodzy 

 232 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 175, d. 2 Maji 1788; fol. 462–465, d. 13 Augusti 1788; vol. 118, 
fol. 97–106, d. Veneris 30 Aprilis 1790.
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chodzili w pewne dni tygodnia „do Opatrzności Boskiej”. Były też jednak szpitale 
hojniej dotowane, jak np. w Stanisławowie, fundacji Józefa Potockiego, którego fun-
dusz zakładowy wynosił 9000 złp, z czego ubodzy mieli mieszkanie, dostawali co 
dwa lata nowe ubranie i po 8 złp kwartalnie. W Rzeszowskiem było po pierwszym 
rozbiorze kraju siedemnaście szpitali, które rocznego dochodu miały 4824 złp233.

Wszelako główną wadą tych szpitali była łączność z Kościołem i zarządem du-
chownym. Dlatego też hofraci wysyłani z Wiednia do Galicji, Gruber i Margerlik, 
wyrażali się o szpitalach z niechęcią i lekceważeniem o ich niedostatku. Guber-
nium galicyjskie otrzymało też w 1783 roku polecenie, żeby przedłożyło wniosek 
o zorganizowanie zakładu dla ubogich (Armenistitut) i przedłożyło go Wydziało-
wi Stanowemu w Galicji. Następnego roku (1784) wydane najwyższe instrukcje 
(„Allerh. Direklivregeln”) nakazywały znieść wszystkie szpitale (Armenhaüser) 
w Galicji i dawać wsparcie pieniężne tym ubogim, którzy dobrowolnie opuszczą 
szpitale234. Z majątków zabranych szpitalom miał być założony osobny fundusz 
na zaopatrzenie ubogich (Armenversorgungsfond), do którego miała być dodana 
połowa majątku zabranego bractwom kościelnym (Bruderschafts Vermögenshälfte). 
Majątek ten liczono (1800) na 1 429 328 złp (357 332 fl.)235. Skończyło się jednak 
na obietnicy, bo przy regulacji majątku zabranego bractwom (Bruderschaftsreguli-
rung) w roku 1784 przepisano wyraźnie, żeby te fundusze, gdyby się miały okazać 
niepotrzebne, oddano do funduszu szkolnego (Schulfond)236. Nic więc dziwnego, 
że po szesnastu latach (1800) fundusz ubogich nie otrzymał jeszcze ani krajcara 
z obiecanej połowy funduszu brackiego237. Winna temu miała być likwidacja tego 
majątku, która się wlokła bez końca, aż wreszcie dekret nadworny z 18 grud-
nia 1815 roku przepisał, żeby z tego funduszu nic nie dawano na fundusz ubogich238. 
Ubodzy wyszli jak panna z tańca.

W zawiślańskiej części diecezji krakowskiej naliczyło gubernium galicyjskie 
w sprawozdaniu z 1777 roku tylko cztery kaplice szpitalne: w Nowym Sączu, Tarno-

 233 W. Tokarz, Galicja w początkach ery józefińskiej, Kraków 1909, s. 269.

 234 W. Chotkowski, Historia polityczna dawnych klasztorów panieńskich w Galicji, Kraków 1905, s. 379.

 235 Arch. MWiO, Acta 33, Fasc. 35, Sign. 261, ex Augusto 1802. Bericht k. k. Westgaliz. Landesguber., 
Krakau, 19 Julius 1800. Graf Trautmanadorf.

 236 Arch. MWiO, Acta 102 F, Fasc. 653, Sign. 7, ex Augusto 1784 G. S. Bericht Galiz. Landesguber., 
Lemberg, 19 April 1784. Brigido. O Donel Refer.

 237 Arch. MWiO, Acta 102, Fasc. 655, Konvol. 8, Bericht Ost Galiz. Landesguber., Lemberg, 5 April 1799. 
Geisruck.

 238 Arch. MWiO, Acta 102, Fasc. 655, Sign. VI, 18 July 1837. Bericht Galiz. Landesguber., Lemberg, 
31 October 1836. Curr. 77 671, Hofdekret, 18 Dezember 1815, P. G. S. L. 44. S. 400.
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wie, Wojniczu (św. Wawrzyńca) i Bobowie (św. Zofii)239, lecz było ich bez porównania 
więcej. W części diecezji krakowskiej, nieodciętej Wisłą, wymieniają akty biskupie 
krakowskiego konsystorza po pierwszym rozbiorze dwadzieścia cztery kościoły 
szpitalne („ecclesiae hospitales”): w Miechowie, Żarnowcu, Olkuszu, Sandomie-
rzu. W Kraśniku był szpitalny kościół kanoników regularnych lateraneńskich, ale 
w 1785 roku inkorporowany został do kościoła parafialnego240. Na kościół szpitalny 
w Siewierzu świętych Walentego i Barbary oraz na altarię literatów instytuowany 
został w roku 1785 ks. Flaczkiewicz241. Opuszczając szczegóły odnoszące się do dzie-
jów reszty szpitali, wymienimy tylko nazwy miejscowości, w których o tym czasie 
jeszcze były kościoły i kaplice szpitalne, zachodzące w aktach biskupich: Proszowi-
ce, Daleszyce, Bodzanów, Szydłowiec, Nowy Korczyn, Wawrzyńczyce, Wolbrom, 
Pilica, Pacanów, Wiślica, Lublin, Janowiec, Beysce, Nowy Radom. Niektóre z nich 
były fundacji kapituły krakowskiej, jak w Myślenicach, Zatorze, Żochowie. Prebendy 
literatów były w: Koszycach, Szydłowie, Nowym Korczynie, Wiślicy.

W samym Krakowie było siedemnaście szpitali i prawie tyle kościołów czy kaplic 
szpitalnych. Można by je podzielić na szpitale klasztorne i parafialne. Do pierw-
szych należały szpitale duchaków i duchaczek, nadto bernardynek u św. Agnieszki, 
który jednak w ostatnich czasach już nie istniał, oraz miechowitów u św. Jadwigi 
na Stradomiu dla ubogiej szlachty, zwany Ligęzy, wreszcie szpital księży emerytów 
u św. Marcina, o którym już była mowa. Do parafialnych szpitali zaliczyć można 
dwa szpitale na Kleparzu, parafii św. Floriana, to jest świętych Szymona i Judy dla 
zapowietrzonych mężczyzn. Patronem był magistrat kleparski. Dnia 26 marca 1784 
instytuowany był na kapelana tegoż szpitala ks. Marcin Dybalski, wikary kolegiaty 
św. Floriana, prezentowany przez „nobilis magistratus Clepardiae”242. Drugi szpital 
na Kleparzu, św. Walentego, był dla kobiet trędowatych. W 1598 roku był praepositus 
tego kościoła Paulus Diloviensis, profesor uniwersytetu. W roku 1780 był kapelanem 
profesor uniwersytetu ks. Szymon Sobierajski i pobierał 11 złp 27 gr od kapitału 
fundacyjnego 340 złp. Prowizorem był proboszcz kolegiaty św. Floriana. Toczył się 
wtedy (1785) spór o czynsz gruntowy (census terragius) 24 gr z chałup stojących 
na gruntach Błoń ze szpitalem Świętego Ducha243. Trzeci parafialny szpital z ka-

 239 Arch. MWiO, Acta 33, Gener., Sign. 26, v. J. 1779. Bericht Galiz. Landesguber., 5 August 1777. Graf 
Auersperg.

 240 Arch. KK, Acta Ep., vol. 114, fol. 286, d. 11 Febr. 1785.

 241 Arch. KK, Acta Ep., vol. 114, d. 22 Junni 1785.

 242 Arch. KK, Acta Ep., vol. 114, d. 26 III 1784.

 243 Codex Diplomaticus Universitatis Cracoviensis, Pars. V, s. 193. S. Tomkowicz, Szpital Św. Ducha, 
s. 46. Arch. KK, Acta Ep., vol. 114, fol. 304–317, d. 11 Aprilis 1785.
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plicą był przy kościele św. Mikołaja na Wesołej, tytułu świętych Marcina, Mikołaja 
i Franciszka, dla biednych parafian. Prowizorem był proboszcz. W 1789 roku pre-
zentował proboszcz ksiądz profesor Marxen na tę kapelanię, po śmierci Stanisława 
Loreńskiego, kleryka z seminarium na Stradomiu, niższych święceń, Jakuba Wasi-
lewskiego. Ks. Olechowski instytuował go i powierzył mu zarząd „spiritualium et 
temporalium”244. Czwarty parafialny był szpital św. Szczepana z kaplicą, w której 
dwa razy na tydzień mszę świętą winien był kapelan odprawiać. W 1776 roku był 
pleban św. Szczepana ks. Patelski, profesor teologii w uniwersytecie, kapelanem 
i prosił o zwolnienie od tego obowiązku i pozwolenie, żeby te dwie msze święte 
mógł odprawiać w parafialnym kościele, podając za powód, że więcej ludzi chodzi 
do kościoła parafialnego niż do kaplicy. W roku 1781 po śmierci kapelana ks. Gęb-
czyńskiego prezentował magistrat, na rekomendację konsula Antoniego Krausa, 
Józefa Pauszewskiego, i ten został instytuowany245. Do parafialnych szpitali na-
leżałoby też zaliczyć szpital św. Leonarda dla trędowatych mężczyzn w parafii 
św. Jakuba na Kazimierzu za murami, nadto szpital wdów na ulicy Stolarskiej oraz 
szpital św. Rocha za murami przy nowej bramie należały do parafii Najświętszej 
Maryi Panny w Rynku246. O innych będzie następnie mowa.

Te liczne kaplice szpitalne i małe kościoły, obok wielkich i wspaniałych a licz-
nych, nadawały starożytnemu Krakowowi osobliwe piętno, przypominając stolicę 
chrześcijaństwa, i dlatego zwano go też polskim Rzymem. Lecz dla nowych prądów 
ducha, które panowały w Warszawie, był ten klerykalny wygląd Krakowa wstręt-
ny. Józef II kazał też burzyć wszystkie małe kaplice i kościoły szpitalne – i w tym 
naśladował go książę prymas. Początek zrobiono w Krakowie z kaplicą św. Piotra. 
Kaplica ta murowana z cegieł stała na rogu ulicy Grodzkiej i poprzecznej Poselskiej, 
wiodącej do klasztoru panien bernardynek u św. Józefa po lewej stronie. Uznano ją 
za opuszczoną, ciasną i całkiem zbyteczną. Surogat ks. Trzebiński naznaczył ter-
min (23 maja 1786) na wykonanie dekretu księcia prymasa i zadekretował przyznanie 
kaplicy wraz z gruntem, na którym stała, na dziedziczną własność Magnifico Józe-
fowi Chwalibóg, krakowianinowi. Kazał ją ekssekrować i zburzyć247. Przerobiona 
na kamienicę, jest obecnie własnością żydowską. Mówiliśmy już, że w następnych 
latach zniesione i ekssekrowane zostały kościoły: Najświętszej Maryi Panny kar-
melitów bosych na Wesołej, Świętego Ducha kanoników regularnych de Saxia, 

 244 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 55–56, d. 11 Febr. 1789. S. Tomkowicz, Szpital Św. Ducha, s. 46.

 245 Arch. KK, Acta Ep., vol. 99, fol. 186, d. 5 Februar 1776; vol. 101, fol. 73, d. 5 Martii 1781.

 246 S. Tomkowicz, Szpital Św. Ducha, s. 45–46. 

 247 Arch. KK, Acta Ep., vol. 116, fol. 149–151, d. 23 Maji 1786.
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św. Marcina na ulicy Grodzkiej, św. Agnieszki na Stradomiu, a kościół Bernardy-
nów, Żłóbek na ulicy św. Jana, zamieniony został na cerkiew. Wreszcie w 1790 roku 
zniesiona została kaplica św. Rocha przy ulicy Szpitalnej.

Zaznaczyć tu trzeba, że przy ulicy Szpitalnej były dwa szpitale św. Rocha obok 
siebie. Jeden z nich – żakowski – przeznaczony był dla studentów. Bp Gruszczyński 
ogłosił odpusty dla tych, którzy się jałmużną przyczynią do budowy, a jego następca 
Jan Lutek z Brzezia ponowił tę zapowiedź (1465). Szpital stanął (1474) głównie przez 
liczne legaty profesorów krakowskich, przeznaczony też był dla chorych kleryków 
i scholarów. Przeważnie jednak służył dla podrzutków ze szpitala duchaków, których 
tu umieszczano, od siódmego do czternastego roku życia. Kaplicę św. Rocha przy 
tym szpitalu wystawił biskup bakowski Lubieniecki (1614), i to na miejscu daw-
niejszej kaplicy scholarów. Przybudowana była do szpitala od strony sieni, kaplicę 
tę razem ze szpitalem zamierzał znieść książę prymas równocześnie ze szpitalem 
duchaków z tej racji, że był zaniedbany i już od kilkunastu lat (1748) chłopców tam 
nie było248. Uniwersytet utracił więc dobroczynny zakład wielkiej doniosłości dla 
młodzieży. Nie stało się to jednak z winy profesorów, lecz z tej samej przyczyny, dla 
której bursy i borkany cierpiały niedostatek, to jest z niesumienności tych, którzy 
nie płacili czynszów od pożyczonych kapitałów.

Drugi szpital – na tejże ulicy Szpitalnej – był dla obłąkanych. Pierwotnie był 
założony (1534) przez bpa Tomickiego pomiędzy kaplicą św. Gertrudy a świętych 
Sebastiana i Fabiana, zwany też był „praepositura hospitalis furiosorum ss. Fabiani 
et Sebastiani Martyrum”249. Szpital ten jednak podupadł tak, że już w XVII wieku 
nie wiedziano dokładnie, gdzie pierwotnie istniał, a „szaleni błąkali się jak bydlęta”. 
Dopiero bp Trzebicki zapisał w testamencie fundusz na założenie nowego szpitala 
dla obłąkanych, dlatego dom szpitala miał jego herb nad bramą250. Opiekę nad tym 
szpitalem powierzył kapitule, o czym jeszcze później będzie mowa.

Wreszcie trzeci szpital, świętych Rocha i Sebastiana, dla wenerycznych, założo-
ny był około 1528 roku. Położenie jego oznaczono w aktach konsystorskich „extra 
novam portam in suburbio” i nazwano także „praepositura hospitalis”. Prepozyturę 
tę otrzymał (1778) w komendę ks. Wojciech Waryski, kanonik kolegiaty Wszystkich 

 248 Arch. KK, vol. 28, Acta Visitationis Załuscianae, a. 1757. Codex diplomaticus Universitatis Craco-
viensis, t. 4, s. 10. S. Tomkowicz, Szpital Św. Ducha, dz. cyt., s. 26–30.

 249 Arch. KK, Acta Tomicki, 9 Septembris 1534, Decretum erectionis. Acta Visitationis Cardinalis 
Radivilli. Archidiacon. Crac. 2, fol. 75, a. a. 1599.

 250 H. Pruszcz, Klejnoty miasta Krakowa, ed. 1745, s. 152; K. Hoszowski, Żywot Andrzeja Trzebickiego, 
Kraków 1861, s. 300–304; J. Haur, Skarbiec ekonomii, Kraków 1693, s. 159; S. Tomkowicz, Szpital Św. Ducha, 
dz. cyt., s. 46–48.
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Świętych i penitencjarz kościoła Najświętszej Maryi Panny w Rynku251. Szpital 
ten należał do parafii Najświętszej Maryi Panny, ale prowizorem był spectabi-
lis Franciszek Dzianotty, mianowany przez magistrat. Jako prowizor przedstawił 
w konsystorzu (1780), że różne kapitały, należące do fundacji tego szpitala, zostały 
znacznie uszczuplone, przeto prosił o pozwolenie, żeby mógł wszystkie pozostałe 
jeszcze kapitały podnieść i, złączywszy w jedną całość, bezpiecznie umieścić252. 
Komendarz tego szpitala, wspomniany poprzednio, umarł już po roku i w jego miej-
sce prezentował consul miasta Krakowa Józef Wytyszkiewicz na tę prepozyturę 
szpitalną ks. Jakuba Dzianotty’ego, kanonika wiślickiego, dziekana proszowickiego 
i plebana w Pobiednikach. Ten też został instytuowany253.

W szpitalu tym umieścili się chorzy żołnierze polskiego regimentu, który stał 
garnizonem w Krakowie, kiedy zaś garnizon został powiększony, trzeba było cały 
szpital oddać na lazaret garnizonowy. Z tego powodu zaproponował magistrat za-
mianę archiprezbiterowi Najświętszej Maryi Panny. Miasto odstępowało kościołowi 
szpital św. Rocha przy ulicy Szpitalnej na umieszczenie ubogich sług kościelnych, 
a natomiast obejmowało na własność szpital świętych Rocha i Sebastiana za nową 
bramą na lazaret garnizonowy. Ofiarowano więc szpital zubożały za szpital mający 
znaczne kapitały. Mimo to zgodził się archiprezbiter ks. Kiełczewski na zamianę, 
a ks. Olechowski zatwierdził umowę, motywując tym, że szpital św. Rocha na uli-
cy Szpitalnej nie utrzymywał dla braku funduszów od dawnych czasów żadnych 
chorych i stał próżny. Z tej racji też zniósł i skasował kaplicę św. Rocha przy tym-
że szpitalu, który ze wszystkimi placami, budynkami itd. przyłączył do kościoła 
Najświętszej Maryi Panny, uwalniając go od prowizorstwa magistratu. Natomiast 
pozwolił na to, żeby archiprezbiter ks. Kiełczewski lub jego koadiutor ks. Lochman 
oddali magistrowi urzędownie na własność szpital świętych Rocha i Sebastiana 
przy nowej bramie za miastem. Ponieważ zaś szpital św. Rocha na ulicy Szpitalnej 
nie posiadał żadnych funduszów, przeto pozwolił ks. Olechowski sprzedać sre-
bra i wszelkie sprzęty kaplicy św. Rocha, lecz na kapelana nałożył obowiązek, 
żeby po upływie roku zdał rachunki254. Skoro tu mowa o kapelanie, to jasna rzecz, 
że kaplica św. Rocha nie była opuszczona i miała też rzeczywiście prebendarza 
ks. Tomasza Chodkiewicza, penitencjarza Najświętszej Maryi Panny, który na ter-
minie w konsystorzu, kiedy poprzednio książę prymas zamierzał znieść ten szpital 

 251 Arch. KK, Acta Ep., vol. 99, fol. 437, d. 29 Decembris 1778.

 252 Arch. KK, Acta Ep., vol. 99, fol. 588, d. 22 Februarii 1780.

 253 Arch. KK, Acta Ep., vol. 101, fol. 3, a. 1779.

 254 Arch. KK, Acta Ep., vol. 118, fol. 360–367, fol. 262–265, die 11 Februar 1790, Jovis 7 Octobris 1790.
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(9 kwietnia 1788), prosił, żeby mu tę prebendę do śmierci zostawiono. Wówczas też 
uwzględniono protest prowizora tegoż szpitala Macieja Bajera, który się powoły-
wał na to, że szpital ten jest miejski („civitatensis”) i że jego majątek nie może być 
zabrany na rzecz szpitala św. Łazarza255.

Nie była więc kaplica św. Rocha opuszczona, lecz konsystorz uzasadniał jej zniesie-
nie brakiem funduszów, co było przyjęte za zasadę przez księcia prymasa. Jak mało 
sobie przy tym robił skrupułów, świadczy to, że zniósł (1783) Bractwo Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które było przy kościele św. Jakuba, a kapitał te-
goż bractwa, 1000 złp, lokowany na dobrach Łatanice (województwo sandomierskie), 
przeznaczył, ponawiając to zniesienie (1790), na powiększenie uposażenia kościoła 
św. Szczepana256. Podobnie zamierzono znieść Bractwo św. Anny przy kościele 
parafialnym w Skale. Domagał się tego fiskał konsystorski, podając za przyczynę 
rzekomy brak utrzymania prebendarza. Wszelako zamiar ten udaremnił protest gmi-
ny, która wysłała na termin do konsystorza dwóch obywateli, Andrzeja Opalskiego 
i Kazimierza Żurowicza, seniora tegoż bractwa. Obaj dowodzili, że prebendarz ma 
nie tylko dom wygodny, ale i budynki gospodarcze, mieszkanie dla służby, duże 
grunty, ogród i sad, znaczną pensję i czynsze, zabezpieczone urzędownie (1787). 
Wobec tego protestu wyznaczył surogat ks. Lochman osobną komisję do zbadania 
sprawy na miejscu, złożoną z dziekana ks. Mikołaja Pietrzykowskiego, plebana 
w Sieciechowie, i ks. Zygmunta Włyńskiego, plebana w Smarzowie. Rezultat był 
ten, że prebenda została uratowana.

Podobny przypadek zaszedł z prebendą szpitalną Świętego. Krzyża w Pacanowie. 
Na żądanie magnifici Parysa, dziedzica połowy Pacanowa, oraz proboszcza tejże 
parafii ks. Michała Sołtyka, dziekana kapituły katedralnej krakowskiej, miała być ta 
prebenda zniesiona. Na terminie w tym celu naznaczonym (5 listopada 1788) prote-
stowali przeciwko zniesieniu (extinctio) prebendy burmistrz Franciszek Żychliński 
i adwokat Pacanowa Stanisław Tłustocha Lanc jako patronowie tejże prebendy 
umocowani przez gminę. Natomiast prokurator ks. Sołtyka i Parysa przedłożył 
dekret trybunału metropolitarnego gnieźnieńskiego z 12 grudnia 1612 roku, któ-
ry opiewał, że dziedzic jest patronem prebendy szpitalnej, a nie miasto Pacanów. 
Wobec tego sporu zarządził sędzia surogat ks. Trzebiński nowy termin. Tymczasem, 
nim ten termin nadszedł, żądał prokurator gminy Pacanowa, adwokat konsystor-
ski Mierzwiński instytuowania na prebendę szpitalną Świętego Krzyża ks. Jana 
Zasadzkiego, wikarego w Pacanowie, prezentowanego przez gminę jako patro-

 255 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 113, d. 9 Aprilis 1788.

 256 Arch. KK, Acta Ep., vol. 118, fol. 196, fol. 209, Veneris 28 Junii 1790.
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na. Sprawę tę odłożył surgat ks. Lochman do przyszłego terminu. Termin jednak 
minął i dlatego adwokat konsystorski Łukański domagał się ponownie, imieniem 
Parysa i ks. Sołtyka, zniesienia prebendy, powołując się na to, że wizyta generalna 
w 1783 roku wykazała brak fundacji na utrzymanie prebendy Świętego Krzyża. 
Wszelako sąd biskupi naznaczył nowy termin na 29 maja 1789 roku. Lecz i na tym 
terminie były zeznania stron tak sprzeczne, że surogat naznaczył komisję do zba-
dania stanu rzeczy na miejscu. Komisja ta, złożona z księży kanoników wiślickich, 
Wątróbki i Woycieskiego, miała zdać sprawę w oznaczonym terminie257, lecz nie 
bardzo jej było spieszno, bo 1789 rok minął i sprawa za rządów Poniatowskiego nie 
została rozstrzygnięta.

Tam, gdzie byli pytani mieszczanie zainteresowani sprawą szpitala i prebendy, 
kończyło się zwykle na jej uratowaniu. Tak np. zamierzano znieść prebendę szpi-
talną w Nowym Korczynie, dlatego że szpital był zrujnowany, a dotacja kościoła 
szpitalnego uszczuplona. Lecz burmistrz miasta Bernard Śliwiński i adwokat miejski 
Stanisław Pietrzykowski jako prowizorowie tego szpitala zobowiązali się imieniem 
gminy płacić corocznie 50 złp, licząc po 30 groszy miedzianych, i w dwóch latach 
nowy dom szpitalny wystawić, a kościół odnowić258.

Tak samo zamierzano znieść prebendę i kościół szpitalny w Bożęcinie, powołując 
się na to, że po wizycie generalnej w roku 1782, którą nakazał Sołtyk, wydany zo-
stał dekret zniesienia (extinctionis). Wszelako sędzia surogat Wojciech Sierakowski, 
kanonik kielecki, nie spieszył z wykonaniem wyroku, a wezwani na termin do kon-
systorza (na 13 grudnia 1785) reprezentanci gminy i prowizorowie szpitala zobo-
wiązali się kościół i budynki szpitalne odnowić, a fundusze powiększyć, tak żeby 
kapelan szpitala miał należyte utrzymanie259. Natomiast kościół i prebenda szpitalna 
w Daleszycach zostały zniesione i wcielone do parafialnego kościoła w Daleszycach 
na żądanie ks. Józefa Fahla, kanonika i kaznodziei w Kielcach, a to na mocy tego 
samego dekretu wizyty generalnej z 1782 roku. Dekret extinctionis et incorpora-
tionis podpisał notariusz konsystorski, ks. Karol Żurkowski.

Tak samo stało się z kościołem szpitalnym św. Stanisława w Trzebini. Szpital 
ten fundowany był w roku 1670 przez burgrabię krakowskiego Jerzego Szylchra 
Trzebińskiego. Fundacja wynosiła 3000 złp, z których 1000 złp było umieszczone 

 257 Arch. KK, Acta Ep., vol. 117, fol. 505–508, Veneris 5 Novembris 1788; Fol. 615, die 26 Novembris 
1788; fol. 54–55, die 2 Februarii 1789; fol. 172–179, die 29 Maji 1789.

 258 Arch. KK, Acta Ep., vol. 115, fol. 168–172, d. 30 Junii 1786.

 259 Arch. KK, Acta Ep., vol. 115, fol. 30–33, Lunae 4 Decembris 1785; fol. 33–35, Mercurii 13 Decembris 
1785; vol. 116, fol. 681, d. 19 Decembris, instytuowany był na tę prebendę franciszkanin ojciec Bernard 
Czyżewicz za zgodą prowincjała.
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na synagodze w Olkuszu, a 2000 na dobrach Trzebinia. Po stu latach nie obsadzo-
no tej prebendy, a cały jej majątek wraz z kościołem szpitalnym, gruntami, ogro-
dami, łąką, sadem itd. powierzono proboszczowi w Trzebini ks. Kazimierzowi 
Starnawskiemu. Za to musiał utrzymywać zdatnego wikariusza, żeby wypełniał 
obowiązki kapelana szpitalnego, co kosztowało 300 złp rocznie, a nadto miał płacić 
140 złp rocznie ubogim mieszkającym w szpitalu. Ubodzy byli za to zobowiązani by-
wać co dzień na mszy świętej, a proboszcz musiał co kwartał aplikować mszę świętą 
za konających i co rok dwie msze święte za fundatora, a nadto co rok 20 złp dawać 
ubogim szpitala. Z tej racji domagał się proboszcz zniesienia kościoła szpitalnego, 
a żądanie to poparł pisarz ziemski krakowski Szymon Werycha Darowski jako opie-
kun małoletnich Trzebińskich. Jako sędzia surogat zasiadał ks. Benedykt Szylchra 
Trzebiński i ten zadekretował (7 czerwca 1786), że kościół szpitalny św. Stanisława 
w Trzebini należy zburzyć, plac, na którym stał, obrócić na cmentarz parafialny, 
a z materiału zyskanego ze zburzonego kościoła zbudować nowy dom szpitalny dla 
ubogich i wikariusza260. Reprezentantów gmin ani prowizorów szpitala nie pytano 
wcale ani nie wezwano na termin.

Rozliczne szpitale w diecezji krakowskiej przeznaczone dla duchownych, dla 
literatów i dla ubogich wymagałyby osobnej pracy. One wszystkie podupadły bar-
dzo przez rozbiór kraju i dlatego komisarze wysłani z Wiednia do Galicji wydawali 
o nich tak bardzo niepochlebne zdania, lecz w każdym razie dostarczały przytułku 
ubogim. Kiedy zostały poznoszone za rządów austriackich, pozostał ubogim tylko 
przytułek „sub Jove”, to jest pod gołym niebem.

Jak dalece oddziałał pierwszy rozbiór na szpitale krakowskie, świadczy uchwała 
kapituły krakowskiej z 1786 roku w sprawie szpitali, które były pod jej opieką. Tak 
np. przepadła połowa dochodów szpitala Ligęzy dla ubogiej szlachty (Hospitalis 
Ligeziana) i dlatego uchwaliła kapituła nie przyjmować do tego szpitala nikogo 
z Galicji, tylko wyłącznie poddanych Rzeczypospolitej. Nawiasem mówiąc, dzier-
żawił ogród przy tymże szpitalu Ligęzy kanonik Wacław Sierakowski za 30 zł rocz-
nie. Taką samą uchwałę powzięła kapituła odnośnie do szpitala obłąkanych fundacji 
księży Garwaskiego i Trzebickiego261, o którym już poprzednio była mowa. Zarząd 
tego szpitala oddany był kapitule. W 1784 roku kazała kapituła płotem ogrodzić plac, 
na którym stał ten szpital, żeby chorzy mogli wychodzić na świeże powietrze262. 
Po trzecim rozbiorze utracił ten szpital resztę fundacji, a senat Wolnego Miasta 

 260 Arch. KK, Acta Ep., vol. 116, fol. 123–134, Mercurii 7 Junii 1786. 

 261 Arch. CCC, vol. 25, fol. 697, d. 8 Augusti 1786; vol. 25, fol. 689, a. 1786.

 262 Arch. CCC, vol. 25, fol. 543, die 19 Maji 1784.
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skasował go 1 grudnia 1821 roku, kamienicę na Szpitalnej ulicy sprzedał, chorych 
zaś przeniesiono do szpitala Świętego Ducha.

Szpital Ligęzy „dla starców niedołężnych, ale niezaraźliwych, ze szlachty” był 
przy kościele św. Jadwigi na Stradomiu (obok kościoła księży misjonarzy). Mieścił 
się w klasztorze kanoników regularnych bożogrobców (miechowitów). Przełożo-
nego kościoła szpitalnego św. Jadwigi prezentował zawsze generał miechowitów. 
W 1787 roku prezentował generał Mateusz Buydecki kanonika regularnego Antonie-
go Łapińskiego i tego też instytuował Olechowski263. Liczba starców w tym szpitalu 
utrzymywanych zeszła do czterech, którzy się mieścili w jednej izbie. W tej izbie 
pozostawił ich też rząd austriacki w 1796 roku, chociaż miechowici musieli opuścić 
klasztor. Było starców siedmiu i generał miechowitów umieścił ich na swój koszt 
w klasztorze księży bernardynów na Stradomiu, póki ich nie przeniesiono (1804) 
razem ze szpitalem miechowitów do domu pojezuickiego u św. Barbary. Stało się 
to dlatego, że na propozycję „Excelencji barona Margelika, komisarza urządzającego 
(Einrichtungs-Hofkomissär)” został klasztor, szpital i kościół miechowitów obró-
cony na administrację celną (Mautgefälls-Administration). Następnego roku (1797) 
oszacowano klasztor wraz z kościołem na 8316 fl. 30 kr., a szpital na 991 fl. 1 5/6 kr. 
Cenę szacunkową pierwszą otrzymał fundusz religijny galicyjski, a cenę za szpital 
kazało gubernium odesłać do funduszu ubogich (Armenfond) w Wiedniu264, z któ-
rego żaden biedak w Galicji krajcara nie dostał.

Zniesienie kościoła szpitalnego św. Jadwigi było początkiem dalszych spustoszeń, 
dokonanych za trzynastoletnich rządów austriackich w Krakowie (1796–1809). 
W czasie tym zniesiono szesnaście kościołów. Rząd Księstwa Warszawskiego i senat 
Wolnego Miasta Krakowa naśladowały ten przykład, dany w Krakowie przez księcia 
Michała Jerzego Poniatowskiego, którego zwano Józefem II. Jego rządy w diece-
zji i rządy „namiestnika” Olechowskiego, który gorliwość w znoszeniu kościołów 
pokrywał powagą księcia prymasa, skończyły się w dniu 8 stycznia 1791 roku. 
W tym dniu otrzymał ksiądz sufragan i locum tenens Olechowski bullę apostol-
ską translacji bpa Feliksa Pawła Turskiego ze stolicy łuckiej na stolicę biskupią 
w Krakowie i niezwłocznie oświadczył wobec konsystorza ustanowionego przez 
biskupa Turskiego, że urząd swój składa. Oświadczenie to poświadczył urzędow-
nie ks. Marcin Siemieński, świętej teologii doktor, kanonik kolegiaty wiślickiej, 

 263 Arch. KK, Acta Ep., vol. 116, fol. 330–331, Lunae 10 Septembris 1787.

 264 Arch. MWiO, Acta Gener. 102, Bericht galiz. Landesgubern., Lemberg, 17 August 1804. G. Z. 22.913. 
Direktorial Hofdekret, 12 August 1796. G. N. 4458. G. Bericht, 2 October 1796. G. N. 7291. Hofdekret, Wien, 
2 Dezember 1796. N. 8922. Gub. Act. Nr 11. 687 ex 797.
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koadiutor kanonii kieleckiej, proboszcz w Starych Koziegłowach, notariusz apostol-
ski i kurii biskupiej krakowskiej aktuariusz265. Stało się to w jedenaście miesięcy 
po śmierci Józefa II († 20 lutego 1790). Nikt też w Krakowie nie żałował, że ustały 
te znienawidzone rządy księcia prymasa Poniatowskiego. Za jego duszę nie odpra-
wia się w katedrze krakowskiej ani jedna, nawet cicha msza święta – nie zostawił 
nawet, statutami przepisanej, pamiątki w skarbcu katedralnym.

 265 Arch. KK, Acta Ep., vol. 118, fol. 656–658, Sabbato 8 Januarii 1791.





12. Streszczenie pracy: Księcia Prymasa 
Poniatowskiego spustoszenia kościelne w Krakowie… . 

Przyczynek do dziejów uniwersytetu

[Podstawa wydania: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krako-
wie” 22 (1917) nr 10, s. 7–15]

Praca niniejsza tworzy ostatnią część dziejów Kościoła w Galicji za rządów Józefa II 
oraz [dziejów] diecezji krakowskiej (1780–1790), które autor ma gotowe do druku.

Rewolucja kościelna XVI wieku, negując sakrament kapłaństwa, zlaicyzowała 
Kościół w północnej Europie i poddała go władzy państwa wedle zasady: „cuius 
regio, illius religio”. To samo zrobiła laicyzacja szkoły, bo zamieniła ją w narzędzie 
państwa. Rewolucja ta przeprowadzona została tak samo jak tamta, przy pomocy 
duchowieństwa, które samochcąc poddawało kark pod jarzmo rządowe. Zaczęła 
się w ostatniej ćwierci XVIII wieku w cesarstwie austriackim i Polsce. Tutaj słu-
żyła następnie szkoła mocarstwom rozbiorowym za narzędzie wynarodawiania. 
Dyrektywę dla tej drugiej rewolucji w państwach katolickich dawała loża berlińska 
loży wiedeńskiej i warszawskiej. Dopomogło zniesienie zakonu jezuitów (1773), 
w którego ręku była większa część wychowania publicznego. W Austrii i Galicji 
zabrał rząd fundusze pojezuickie, w Polsce uratowała ich część dopiero po trzech 
latach (1776) ustanowiona Komisja Narodowej Edukacji. Ta zasługa ułatwiła jej też 
laicyzację całego szkolnictwa.

Uniwersytet krakowski był tak samo jak wszystkie inne średniowieczne uniwer-
sytety instytucją kościelną, zostającą pod nadzorem ordynariusza jako kanclerza; 
miał też te same, wszystkim właściwe urządzenia. Dzielił się na kolegia, które 
miały osobne dotacje, a profesorowie mieli w nich „vitam et mensam communem”, 
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mieszkali w bursach ze studentami, którzy też mieli całe utrzymanie albo pobierali 
tygodniowe „borkany”. Naukę mieli bezpłatną. Uniwersytet miał własne sądow-
nictwo i samorząd swojego majątku. Ten samorząd zachował jeszcze po trzecim 
rozbiorze. Dopiero dekret gabinetowy Franciszka I z 16 czerwca 1802 roku oddał 
majątek uniwersytetu w zarząd komisji funduszów zabranych (Stiftungsfonde). 
Oddany został następnie traktatem z Schönborn (14 października 1809) rządowi 
Księstwa Warszawskiego. Czesne przepisane w cesarstwie dla studentów przez 
Józefa II (1784) zaprowadzone zostało w Krakowie dopiero dekretem nadwornym 
z 26 czerwca 1806 roku. Wtedy też zaprowadzono inną zmianę, bo zamiast trzech 
wykładów, jakie tu były w używaniu, wykładali profesorowie (na wydziale teolo-
gicznym) po dwanaście godzin.

Laicyzację uniwersytetu przeprowadzał Kołłątaj wedle instrukcji Komisji Edu-
kacyjnej (1777). Kolegia musiały być zniesione, bo świeccy profesorowie, żonaci, 
nie mogli mieć mensam communem, lecz istniały jeszcze kilka lat. Kazano zapro-
wadzić „koekwację” pensji, zlawszy wszystkie dochody do jednej masy (1780). 
Wedle Tabulae preceptorum et expensorum (1770–1780) prokuratorii uniwersytetu 
wynosiły dochody 104 995 złp. W to wchodziły intraty 15 dawnych wsi probostwa 
miechowskiego, prowizje od kapitałów lokowanych na 35 kluczach, a nadto dochody 
z 17 beneficjów (38 636 złp). Samych beneficia curata straciła akademia 19 w Galicji 
po pierwszym rozbiorze. Utraciła też wszystkie beneficia simplicia w Galicji, które 
zostały zniesione (1784). Zostało jednak przeszło 60 prebend (kanonii, altarii, kape-
lanii). Akademia miała do nich prawo patronatu (ius passivum et activum), lecz były 
one własnością kościelną. Dochodów ich nie znamy, bo odnośny kodeks regestrów 
senatu akademickiego zaginął. Znane są tylko dochody prebendy Świętych Piotra 
i Pawła na Garbarach (in Cerdonia) w Krakowie. Proboszczom (17 beneficia curata) 
zabrał Kołłątaj część dochodu przewyższającą normę naznaczonej pensji profesor-
skiej. Wywołało to konflikt i proces z proboszczem św. Floriana oraz krwawą awan-
turę w Bieńczycach. Sołtyk zasądził Kołłątaja. Zasądzony apelował do sądu Komisji 
Edukacyjnej i przez to popadł w cenzury kościelne. Kości były rzucone: Sołtyk 
musiał być usunięty z Krakowa. Sprawa była z Olechowskim ułożona, jak między 
innymi świadczą daty. Dnia 8 lutego 1782 roku pojechał Sołtyk do Olechowskiego, 
a nie zastawszy go w domu, czekał powrotu, bo miał ważne sprawy diecezjalne. 
W tym właśnie czasie układał Olechowski w kapitule ów haniebny list, ogłaszający 
ordynariusza wariatem. Równocześnie zawiadomiony o tym ks. Michał Jerzy Po-
niatowski, którego Sołtyk przybrał na koadiutora (1775), żeby zapobiec założeniu 
biskupstwa tarnowskiego, odpisał odwrotną pocztą, że przyjmuje ofiarowaną sobie 
przez kapitułę – nieprawnie – administrację diecezji z dniem 22 lutego. Nazajutrz, 
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23 lutego, wybierał się Sołtyk z zapowiedzianą wizytacją diecezji do Galicji i został 
aresztowany na rozkaz króla Stanisława przez naczelnika garnizonu, i to bez wiedzy 
hetmana W.K. Wacława Rzewuskiego. Osadzony został w seminarium zamkowym 
księży misjonarzy. Dopiero po czterech miesiącach (6 maja 1782) powierzył nuncjusz 
Archetti rządy diecezji ks. Poniatowskiemu z upoważnienia papieża. W tydzień 
potem (15 maja 1782) wyniesiony został Sołtyk do Kielc († 1788). Kołłątaj został 
wybrany rektorem uniwersytetu. Dołożył starań o windykowanie zatraconych docho-
dów, ale dbał też bardzo o swoją kieszeń. Wywołał przez to zatargi z prokuratorem 
uniwersytetu ks. Marxenem i musiał być odwołany z Krakowa.

Ks. Michał Poniatowski, zostawszy prymasem (1784), potrafił sobie za pomocą 
dworu wiedeńskiego wyrobić w Rzymie dalszą administrację diecezji krakow-
skiej „aż do odwołania”. Przez układ warszawsko-wiedeński następnego roku 
(1785) odstąpił Józefowi II wszystkie dobra duchowne kleru polskiego, położone 
w Galicji, za 100 000 fl. (400 000 złp) oraz dobra kleru galicyjskiego, położone 
w Rzeczypospolitej. Skarb austriacki zyskał przy tym układzie 4 781 926 złp. 
Wypłacone ze skarbu owe 400 000 złp przeznaczył ksiądz prymas na rzecz uniwer-
sytetu, mianowicie na założenie szpitala św. Łazarza, szkołę chirurgii i inne budowle. 
Ze sprzedanych dóbr kościelnych kleru galicyjskiego (cenionych na 3 159 400 złp) 
zyskał skarb Rzeczypospolitej tylko 1 725 711 złp. Kapituła krakowska straciła 
przy układzie warszawsko-wiedeńskim 22 wsie i 10 folwarków. Nie dostała ani 
grosza odszkodowania.

Rok 1786, pamiętny dwukrotnym trzęsieniem ziemi w Krakowie, był też fatalnym 
rokiem dla kościołów, prebend i klasztorów krakowskich. Ich zubożenie wywołane 
utratą majątków w Galicji służyło za przyczynę ich supresji, zapowiedzianą w de-
krecie księdza prymasa z tegoż roku. Dekret wydany 29 marca 1786 roku zapo-
wiadał zniesienie: dwóch probostw, siedmiu plebanii i 39 prebend. W tej sprawie 
odbyły się w konsystorzu krakowskim trzy terminy. Na pierwszym (30 IV) wnieśli 
zainteresowani protesty. Prokurator Szkoły Głównej ks. Smaczniński żądał wyroku 
zaocznego, lecz sędzia surogat ks. Lochman naznaczył drugi termin. Przewlókł się 
on do 24 grudnia tegoż roku. Prokurator uniwersytetu oświadczył, że Szkoła Główna 
odstępuje od niezwłocznego zniesienia probostw i plebanii, uwzględniając protest 
fiskała konsystorskiego ks. Żychlińskiego, i obiecuje prebendarzy zostawić do śmierci 
przy posiadaniu. Trzeci termin odbył się następnego roku (20 lutego 1787). Imieniem 
Szkoły Głównej oświadczył adwokat Łukański, że wyrok księdza prymasa musi być 
wykonany, lecz na tym urywa się sprawa, bo w księdze aktów biskupich następuje – 
jedyna tego rodzaju – przerwa, to jest siedem stron próżnych. Notariusz dopisał: 
„vacuum”. Prebendy te obiecano zostawić do śmierci prebendarzy. Potrzebne były 
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na emerytury profesorów „nieinkorporowanych”. Poznoszone też zostały dopiero 
po trzecim rozbiorze.

1) Burs, których było siedem w Krakowie, nie mogła Komisja Edukacyjna znieść 
od razu, chociaż Kołłątaj nie taił się z wielką niechęcią do wspólnego życia mło-
dzieży; natomiast złączył w jedną masę wszystkie ich fundusze razem z dochodami 
tzw. borkanów, których było dwadzieścia. Tak samo ściągnięty został (1783) kapitał 
36 000 złp, umieszczony w banku rzymskim (tzw. loci montium) z pomocą kardy-
nała Antici. Dostawał za to 9 000 złp przez dziewięć lat. Kapituła krakowska miała 
własne fundusze w tzw. massa universitatis, w której był osobny dział masa extra 
regnum, to jest w Wenecji i w Rzymie, gdzie alumni mieszkali w Domu Narodowym 
przy kościele św. Stanisława. Fundację tę utworzyli bp Zadzik i ks. Grodzicki. 
Oprócz tego były w kapitule fundacje księży: Garwaskiego, Borasty, Starożewskiego, 
i bpa Tylickiego. W zarządzie kapituły była też szkoła zamkowa, o którą dbać musiał 
prałat scholastyk, a nadto Collegium artistarum, które przy reformie uniwersytetu 
zostało zniesione i przeznaczone na mieszkania profesorów.

2) Seminariów miała diecezja krakowska sześć. W 1786 roku zniósł ksiądz prymas 
sandomierskie po stuletnim istnieniu, a to z tej racji, że straciło dotację w Galicji; 
resztę dotacji obrócił na wyposażenie sufraganii sandomierskiej, nowo przezeń 
założonej. Drugie seminarium – lubelskie – straciła diecezja krakowska, kiedy 
pod nieobecność w kraju księdza prymasa oderwany został cały archidiakonat lu-
belski uchwałą sejmową i przyłączony do diecezji chełmskiej (1790). Wziął ten archi-
diakonat bp Maciej Garnysz, który osądził Sołtyka za wariata. Trzecie seminarium 
w Kielcach istniało do trzeciego rozbioru. Po zniesieniu biskupstwa tarnowskiego 
i utworzeniu biskupstwa kieleckiego bp Górski czynił zabiegi o wznowienie semi-
narium w Kielcach (1805). Tarnowska diecezja utworzona po układzie warszawsko-
-wiedeńskim (1785) nie miała wcale seminarium (do 1832 roku) i stała się pasożytem 
krakowskiej diecezji. Dlatego Olechowski wydał zakaz przyjmowania do seminariów 
krakowskich kogokolwiek z Galicji (1787). List pasterski księdza prymasa (1787) 
zmienił plan nauk w seminariach. Przedłużył studia o rok, to jest przepisał trzy lata, 
i zaprowadził obowiązkową naukę planimetrii. Z trzech seminariów krakowskich 
było najstarsze zamkowe pod zarządem kapituły (1603). Bp Małachowski powierzył 
częściowe kierownictwo tegoż seminarium misjonarzom (1692). Bp Szaniawski oddał 
im całkowity zarząd tegoż seminarium i dóbr fundacyjnych (1725). Liczba alumnów 
rosła od 12 do 30, ale zmniejszyła się przez utratę dóbr w Galicji. Piąte seminarium 
diecezjalne na Stradomiu założył bp Małachowski (1682) i powierzył misjonarzom. 
Alumnów funduszowych było tu 18, lecz po pierwszym rozbiorze stracili misjona-
rze w Galicji 13 wsi i 7 folwarków. W 1801 roku zabrany został gmach seminarium 
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zamkowego dla wojska, alumni przeniesieni na Stradom wraz z pozostałym mająt-
kiem fundacyjnym umieszczonym w papierach państwowych austriackich, które 
w 1811 roku straciły 89 proc. wartości. Misjonarzom na Stradomiu zapisał ksiądz 
prymas (1791) dochody z administracji diecezji krakowskiej (120 000 złp) i powie-
rzył kapitule z przeznaczeniem na odprawianie misji po parafiach. Na ten sam cel 
przeznaczył Olechowski 100 000 złp następnego roku (1792). Szóste seminarium, 
„akademickie”, fundował bp Załuski na ulicy Gołębiej, obok Collegium Minus 
(1757). Nadał trzy wsie, dwa sołectwa i kamienicę „Latarnia”, a nadto inkorporo-
wał probostwo św. Jakuba. Ksiądz prymas zniósł probostwo i kościół św. Jakuba 
na Kazimierzu, a majątek przeznaczył dla tegoż seminarium, które było w zarządzie 
uniwersytetu. Prefekta i wiceprefekta mianował rektor. Klerycy chodzili na wy-
kłady do uniwersytetu, częściowo jednak uczyli się u misjonarzy na Stradomiu. 
W 1801 roku także to seminarium zajęte zostało przez wojsko, kleryków przeniesiono 
do seminarium na Stradomiu, wraz z resztkami fundacji ulokowanej w papierach 
państwowych austriackich.

Seminarium nauczycielskie kandydatów akademickich założone zostało w kole-
gium św. Piotra (1780), które pierwotnie przeznaczone było dla profesorów emery-
tów. Zniesione zostało po trzech latach, bo kosztowało przeszło 30 000 złp rocznie, 
a Komisja Edukacyjna uznała wychowanie konwiktorskie za szkodliwe. Po czterech 
latach (1787) umieścił tu ksiądz prymas studium cystersów.

Józef II poznosił wszystkie studia domestica zakonników w Galicji, kazał się 
kształcić w generalnym seminarium we Lwowie. Komisja Edukacyjna nakazała, 
żeby wszystkie zakony, które utrzymywały szkoły, kształciły kleryków w Szkole 
Głównej Królewskiej. Zamierzały znieść studium domesticum cystersów w Mogile 
razem z opactwem. Ratując się od zguby, zawarli cystersi układ z księdzem pryma-
sem, przez który uratowali opactwo i studium domesticum, a kolegium św. Piotra 
inkorporowane zostało do opactwa (1787) pod warunkiem, że sześciu kleryków 
będzie tam mieszkać i kształcić się w Szkole Głównej. W 1796 roku zabrane zostało 
kolegium św. Piotra na sąd apelacyjny i ziemiański. Cystersom obiecano czynsz. 
Dopominali się o niego przez dziewięć lat. Nic nie dostali.

Wcześniej jeszcze (1784) zgłosił się prowincjał bazylianów do księdza pryma-
sa z chęcią założenia studium w Krakowie. Bazylianie cieszyli się szczególnymi 
względami. Ustanawiając tzw. „epokę” dla klasztorów (1768) – co Maria Teresa 
zrobiła dopiero sześć lat później – uczynił sejm wyjątek także dla bazylianów. Król 
Stanisław nie taił się z niechęcią do „kapturów”. Znosił je też Józef II w Galicji 
masami. Naśladował go ksiądz prymas w Krakowie. Jako powód podawał zawsze: 
1) zubożenie przez erekcję biskupstwa tarnowskiego (1785); 2) zubożenie przez 
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ustawę Rzeczypospolitej (1775), mocą której komisja likwidacyjna nałożyła podatek 
na klasztorne majątki wynoszący 50 proc. dochodów; 3) zakaz kwestowania wydany 
przez Józefa II w Galicji.

Niezwłocznie (1784) wydał ksiądz prymas rozkaz zniesienia jednego z klaszto-
rów w Krakowie dla umieszczenia w nim bazylianów. Istotnie, po czterech latach 
zniesiono klasztor bernardynów na ulicy św. Jana, zwany Żłobek („Conventus pa-
cis, seu Paxensis B. M. Virginis ad Praesepe”). Daremne były protesty gwardiana, 
który przedłożył na terminie dokumenty i przywileje (4 czerwca 1788). Czternastu 
zakonników przeniesiono do klasztoru na Stradomiu, a Żłobek oddano jednemu 
bazylianinowi i dwom klerykom, którzy mieli odbywać nauki w Szkole Głównej. 
Rusini czuli się mimo to jeszcze pokrzywdzeni i proces wytoczyli bernardynom 
o ruchomości zabrane i sprzedaną kamienicę. Zaniedbali klasztor i kościół, tak 
że stały opustoszone. W 1797 roku sprzedali je Austriacy (kupił Węgier Kuntze 
na hotel). Rusinom wynajęli na dziesięć lat umieszczenie u franciszkanów. Później 
dano im klasztor panien norbertanek przy ulicy Wiślnej.

O tym czasie założył ksiądz prymas akademię w Trzemesznie. Początek dał 
opat „klasztorny” Kosmowski, założywszy (1775) konwikt na 12 szlacheckich 
i 6 ubogich chłopców. Komisja Edukacyjna zamierzała z tego utworzyć akademię 
na wzór Lubrańskich w Poznaniu. Opat wniósł do Rzymu prośbę o inkorporowanie 
prepozytury kanoników regularnych w Mstowie. Poparł ją król Stanisław. Pius VI 
wydał na to bullę (1781), lecz zastrzegł ad vitalitatem prepozytowi, biskupowi 
Kozierowskiemu. Miał on 74 lata, lecz żył jeszcze dziewięć lat. Ksiądz prymas 
nie mogąc się doczekać jego śmierci, wydał dekret ekstynkcji prepozytury (1787), 
wbrew brzmieniu bulli. Po trzecim rozbiorze uznała kamera pruska w Kaliszu tę 
inkorporację prepozytury mstowskiej do opactwa trzemeszeńskiego, a Fryderyk 
Wilhelm III (1804) fundację Kosmowskiego. Akademię zamieniono następnie 
na gimnazjum. Alumnaty Kosmowskiego przetrwały jeszcze kilka lat po zniesieniu 
tegoż gimnazjum (1863).

3) Nowy ustrój wydziału medycznego oraz zamiar utworzenia szkoły chirurgów 
i cyrulików, do której wszystkie miasta miały posyłać swoim kosztem uczniów, 
wymagał osobnej kliniki. Założony przez profesora Badurskiego (1780) szpital 
u św. Barbary uznawał ksiądz prymas za zbyt mały. Upatrzył na jego pomieszczenie 
klasztor karmelitów bosych na Wesołej, tzw. nowicjat. Karmelici odsprzedali ten 
klasztor, bo musieli (1787). Przeniesieni zostali do bosaków u św. Michała. Ksiądz 
prymas naznaczył jednak temu konwentowi numerum fixum. Po dziesięciu latach 
(1797) znieśli go Austriacy i obrócili na kryminał. Bosaki przeniosły się do Czerny. 
Po ekssekracji kościoła karmelitów i zniesieniu klasztoru na Wesołej zawarł ksiądz 
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prymas układ z ks. Hewnerem, superiorem misjonarzy na Stradomiu, i przełożoną 
sióstr miłosierdzia u św. Barbary (1788), którym powierzył szpital św. Łazarza. 
Przeniósł tam położnice i dzieci ze szpitala Świętego Ducha kanoników regularnych 
de Saxia, i to razem z większą częścią ich majątku. Klasztor duchaków zniósł de facto 
już w 1783 roku i przeniósł do niego szpital księży emerytów św. Marcina z ulicy 
Grodzkiej. Przełożony tego szpitala był też przełożonym klasztoru duchaków. Ksiądz 
prymas zamierzał nadto zabrać majątek szpitala świętych Rocha i Sebastiana, lecz 
protestowali prowizorzy imieniem miasta (1788). Wyposażenie szpitala św. Łazarza 
i sióstr miłosierdzia zawierało niejasne rozgraniczenie majątku zakonnic i szpitala, 
respective Komisji Edukacyjnej, oraz ingerencji ordynariatu i kapituły. Wywołało 
to spory, o których Śniadecki w listach wspomina. Nie potrafiła ich złagodzić delega-
cja wyznaczona przez księdza prymasa (1790). Lecz dopiero po pokoju w Luneville 
poczęli zajmować się sprawami uniwersytetu (1803). Dopiero też po zniesieniu uni-
wersytetu we Lwowie (1805) zaczęli organizować wydział medyczny w Krakowie.

Nominacja profesorów medycyny zależała od opinii dyrektora wydziału me-
dycznego w Wiedniu, hofrata Stifta. On też oceniał prace konkursowe kandydatów 
na katedry. Mianowano wyłącznie Niemców. Po trzech latach (1806) powstały 
między nimi tak gorszące spory, że emeryta profesora, Polaka, powołano na dy-
rektora wydziału. Prof. Schultes napisał o swoich kolegach, że są „błazny i muły” 
(1808). Na sesjach wydziału przewodniczył landrath. Wybór rektora w 1808 roku 
unieważniło gubernium. Protesty profesorów wywołały naganę nadwornej Komisji 
Edukacyjnej. Szpitale krakowskie miały wówczas tylko jednego lekarza, który mało 
dbał o chorych. W 1806 roku zapowiedziane było rozporządzenie w sprawie szpi-
tali. Tyle pewne, że szpital św. Łazarza nie zależał od uniwersytetu. Rząd austriacki 
uważał go za świecki lazaret.

Przenosząc do tego lazaretu położnice i niemowlęta ze szpitala Świętego Ducha 
(1783), zostawił jeszcze ksiądz prymas schronisko dla bezdomnych (in plateis iacen-
tes), lecz w 1788 roku zniósł formalnie klasztor duchaków, kościół Świętego Ducha 
kazał ekssekrować, a kościół Świętego Krzyża zamienił na parafialny. Proboszczem 
mianował przełożonego szpitala księży emerytów, przeniesionego z ulicy Grodzkiej 
(1783). Nazwany teraz został „Domus emeritorum ad Sanctum Spiritum”. Wyposa-
żenie parafialnego kościoła Św. Krzyża z funduszów klasztoru i szpitala duchaków 
zostało dokładnie spisane. Milczeniem pominięto żyjących jeszcze trzech zakonni-
ków. Kraków stracił dom podrzutków i schronisko dla bezdomnych na całe sto lat. 
Ekssekrowany kościół Świętego Ducha wydzierżawiła kapituła kanonikowi Siera-
kowskiemu na magazyn sukna (1791). Austriacy znieśli parafię Św. Krzyża (1806), 
a księży emerytów przenieśli do klasztoru kanoników regularnych de poenitentia 
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Martyrum u św. Marka. Senat Wolnego Miasta Krakowa przeniósł do budynków 
po klasztorze Świętego Ducha szpital świętych Rocha i Sebastiana u św. Gertrudy 
(1822). Po siedemdziesięciu latach zburzone budynki klasztoru i kościoła ustąpiły 
miejsca nowemu teatrowi.

Kanoniczki Regularne Świętego Ducha de Saxia – duchaczki – miały dwa domy 
opodal klasztoru duchaków przy kościele Św. Krzyża, i utrzymywały szpital dla 
kobiet. Ten konwent skazał ksiądz prymas na wymarcie z powodu rzekomego zu-
bożenia. W 1789 roku badała komisja konsystorska fundusze klasztoru i uznała 
za niewystarczające. Zamknięto nowicjat i naznaczono numerum fixum dziesięć 
osób. Starszym ponad pięćdziesiąt lat pozwalał ksiądz prymas opuścić klasztor 
i schronić się w familii, byle zamożnej. Prusacy zajęli klasztor i szpital panien 
duchaczek (1794), wyrzucili karmelitów trzewiczkowych z klasztoru przy ulicy 
Szpitalnej i tam osadzili duchaczki.

4) W znoszeniu klasztorów panieńskich naśladował ksiądz prymas Józefa II, który 
w jednym roku (1782) zniósł 15 klasztorów panieńskich w Galicji i trzy monastery 
bazylianek.

Pierwsze padły ofiarą karmelitanki bose u św. Marcina na ulicy Grodzkiej. 
Komisja biskupia stwierdziła u nich brak utrzymania, nawet brak ogrodu, chociaż 
w nim stoi obecnie szkoła ewangelicka (jedyna konfesyjna). Przeniesione zostały 
do karmelitanek bosych na Wesołej. Ponieważ przez to połączenie powstała zbyt 
wielka liczba, zamknął im ksiądz prymas nowicjat i naznaczył numerum fixum 
15 osób. Na panny klaryski przy ulicy Grodzkiej nałożył obowiązek płacenia 
1000 złp rocznie przez 20 lat temuż klasztorowi na Wesołej. Kościół św. Marcina 
i klasztor karmelitanek bosych służy ewangelikom. Klasztor zburzony i przebudo-
wany został w 1910 roku.

Bernardynki u św. Agnieszki na Stradomiu, które miały pierwotnie szpital, uznane 
zostały również za ubogie, chociaż wykazały 164 000 złp majątku, oprócz różnych 
gruntów. Dekret księdza prymasa wydany z Warszawy (1787) przenosił je do klasz-
toru panien bernardynek (odmiennej reguły) u św. Józefa, w dworze Lanckorońskich 
przy ulicy Poselskiej. Klasztorowi temu zamknął jednak nowicjat i naznaczył nu-
merum fixum 15 osób. Bernardynkom przeniesionym od św. Agnieszki nakazał sto-
sować się do nowej reguły pod zagrożeniem kar cielesnych. Ekssekrowany kościół 
św. Agnieszki sterczy obecnie.

Trzecim klasztorem bernardynek były koletki na Stradomiu. Kościoła własnego 
nie miały. Przechodziły krytym gankiem przez ogród do kościoła bernardynów. 
Komisja uznała, że fundusze klasztoru wystarczą ledwie na wyżywienie trzech 
osób (było 13 zakonnic), a nadto nie mogły mniszki przedłożyć dokumentu funda-
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cyjnego (1453). Ksiądz prymas zamknął im nowicjat (1789) i naznaczył numerum 
fixum pięć osób. Starszym nad pięćdziesiąt lat pozwalał występować z klasztoru 
i umieścić się u rodziny, byle zamożnej.

Panny dominikanki miały w Krakowie trzy klasztory: jeden na Gródku i dwa 
na ulicy Stolarskiej, zwane większy i mniejszy. Oba nie miały kościoła. Zakonnice 
chodziły do kościoła Świętej Trójcy dominikanów. Miejsca miały w stallach w pre-
zbiterium. Komisja biskupia uznała to za jeden z powodów do zniesienia. Stwierdziła 
wielki niedostatek, „głód i chłód” w klasztorach. Dekret księdza prymasa (1788) na-
kazywał przeniesienie dwóch klasztorów z ulicy Stolarskiej do trzeciego na Gródku, 
lecz klasztor ten okazał się za szczupły na pomieszczenie wszystkich (41) zakonnic, 
wbrew twierdzeniu komisji. Ksiądz prymas zamknął więc wszystkie trzy nowicjaty, 
naznaczył liczbę stałą po osiem osób i kazał czekać na wymarcie zakonnic do tej 
liczby. Starszym pozwalał wystąpić z klasztoru.

Panny augustianki na Kazimierzu otrzymały wezwanie na termin (1789). Komisja 
znalazła tutaj te same powody do zniesienia. Utrzymanie miało starczyć ledwie 
na trzy osoby, a było 15 zakonnic. Ksiądz prymas zamknął im nowicjat i naznaczył 
numerum fixum cztery osoby. Tym samym skazywał je na zgubę, lecz klasztor prze-
trwał wiekowe burze. Zawdzięcza to szkole dziewcząt.

5) Szereg zburzonych kościołów zaczął się od św. Jakuba na Kazimierzu (1783), 
po którym nie zostało ani śladu. Inkorporowany był do seminarium akademickiego 
(1758). Patronat przysługiwał ordynariuszowi, ale prefekt seminarium akademic-
kiego był zawsze proboszczem św. Jakuba. Spór o majątek zniesionego kościoła 
św. Jakuba toczył się siedem lat. Parafię podzielono między parafie Bożego Ciała 
i św. Mikołaja, proboszczom przyznano dziesięciny, a spadek po św. Jakubie pro-
boszczowi św. Szczepana jako prefektowi seminarium akademickiego. Równocześnie 
zamieniona została prebenda uniwersytecka świętych Piotra i Pawła in Cerdonia 
na filię św. Szczepana. Wymieniono przy tej sposobności wszystkie dochody tejże 
prebendy. W parafii św. Szczepana był jeszcze kościół szpitalny, który zajmowali 
także profesorowie uniwersytetu, ale go zaniedbywali. Zdaje się, że z tej przyczyny 
prezentował magistrat innych księży (od 1781 roku). Po wszystkich tych trzech ko-
ściołach został nadto kościół świętych Piotra i Pawła, murowany z cegieł, tworzący 
narożnik ulicy Grodzkiej i poprzecznej, wiodącej do klasztoru panien bernardynek 
u św. Józefa lewą stroną. Kupił go magnificus Chwalibóg.

6) Józef II kazał w 1784 roku znieść wszystkie szpitale i bractwa w Galicji. Z ma-
jątku szpitali miała powstać osobna instytucja do zaopatrywania ubogich (Arme-
nversorgungsanstalt). Miano dodać na powiększenie funduszu ubogich (Armenfonf) 
połowę majątku zabranego bractwom, który wynosił w 1800 roku 357 332 fl. Ani 
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jedno, ani drugie nie przyszło do skutku, ubodzy stracili dach nad głową, a wspar-
cia nie dostali. Ksiądz prymas naśladował Józefa II w znoszeniu bractw i szpitali. 
W Krakowie zniósł dwa bractwa.

Po pierwszym rozbiorze wymieniają akty biskupie 23 prebendy i kościoły szpitalne 
w diecezji krakowskiej, z tej strony Wisły, a 15 w samym Krakowie. Znoszono je 
z powodu zubożenia. W Daleszycach (1784) i w Trzebini (1787) zniesione zostały 
kościoły szpitalne bez pytania prowizorowi gminy. Natomiast oparły się gminy, 
kiedy ksiądz prymas chciał znieść prebendę bractwa św. Anny w Skale (1787) 
i prebendę z kościołem szpitalnym w Pacanowie (1788). Tak samo uratowane zo-
stały prebendy szpitalne w Nowym Korczynie i Będzinie (1785). Z powodu utra-
ty dóbr w Galicji uchwaliła kapituła krakowska nie przyjmować nikogo z Galicji 
do szpitala Ligęzy dla ubogiej szlachty przy kościele św. Jadwigi na Stradomiu, 
który był w zarządzie miechowitów. W 1796 roku było tam jeszcze siedmiu star-
ców. Przeniesiono ich do klasztoru bernardynów, bo klasztor miechowitów wraz 
z kościołem św. Jadwigi obrócono na urząd poborczy (Mautgefäll Administration). 
W 1804 roku przeniesiono szpital razem z miechowitami do domu pojezuickiego 
u św. Barbary. Taką samą uchwałę podjęła kapituła (1786), żeby nie przyjmować 
nikogo z Galicji do szpitala obłąkanych ( furiosorum) przy ulicy Szpitalnej fundacji 
ks. Garwaskiego i bpa Trzebickiego. Pierwotnie szpital ten fundowany był przez 
bpa Tomickiego przy kościele świętych Sebastiana i Fabiana (1534). Istniał jeszcze 
do 1821 roku. Sprzedał go senat Wolnego Miasta Krakowa i przeniósł obłąkanych 
do Świętego Ducha. W 1790 roku zniesiona została kaplica św. Rocha przy szpitalu 
św. Rocha na ulicy Szpitalnej. Magistrat protestował (1787), kiedy ksiądz prymas 
nieść go zamierzał. Teraz pomienił się z archiprezbiterem Najświętszej Maryi Panny 
na szpital świętych Rocha i Sebastiana za Nową Bramą przy kościele św. Gertrudy.

Następnego roku (8 stycznia 1791) skończyły się opłakane rządy księdza prymasa 
i gorliwego wykonawcy jego dekretów, a nawet intencji, ks. Olechowskiego.
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Janik M. 406, 417
Janiszewski 326
Jankel Hokans 326
Janowski Florian Amand 24, 27, 28, 

29, 32, 81, 83, 166, 246
Janowski Jacek 288
Januszewicz 440
Jasiński Stanisław 438, 454
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Kazimierczyk Stanislaw (bł.) 466
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Mieroszewska Magdalena 464
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Oświecimski Tadeusz 324
Otto (ks.) 331

P
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448, 450, 451, 454, 455, 456, 466, 
467, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 
478, 481, 489, 490, 491, 492, 493, 
494, 496, 498, 501, 502, 504, 512, 
516, 517, 518, 528, 530, 531, 533, 534, 
535

Poniatowski Stanisław August 21, 
24, 257, 299, 309, 396, 409, 411, 412, 
442, 458, 464, 468, 535, 538

Poniński (opat) 467
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Opatowiec 272
Opatów 443
Opole (Lubelskie) 446
Orłów 51
Oseg 248
Ostrów 361, 500
Ostrówek 266
Ostrzychom 152
Oświęcim 274, 388
Owczary 505
Oxford 405

P
Pabianice 287, 442
Pacanów 523, 527
Pacyków 307, 343, 344, 379
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Pajęczno 399
Pałuszyce 266, 472
Paradyż 23
Paryż 93, 213, 227, 228, 249, 485
Paryszcze 262
Pasieczna 262
Paszywka 295
Patrycz 307
Pawłosiów 254
Pawłowice 296
Peczyniżyn 334
Petersburg 101, 348, 379
Pędzichów 490
Piechowice 412
Piekary 506
Pielgrzymowice 398
Pieniaki 123, 124, 142, 203, 204, 205, 

210, 217
Pietrycze 328
Pietrzyce 328, 376, 377
Piestrze 294
Pilawa 274
Pilica 523
Pilzno 86, 148, 158, 243, 244, 271, 

387
Piła 274
Pińczów 424
Piotrkowice 73, 295
Piotrowice 295
Piotrowin 296
Piórków 286
Pistyń 142, 145
Pleśna 211
Płock 496
Płoczany (Płosina) 256
Pobiednik Mały 295
Pobiednik Wielki 295

Pociask 443
Podbereżce 270
Podbierce 243
Podegrodzie 280
Podgaje 254
Podgrodzie 448
Podhorce 307, 314, 325, 335, 337, 351, 

378, 380, 381
Podkamień 204, 389
Podkądzielna 296
Podleszany 433
Podłuby 253
Podmłynie 295
Podmonasterek 255
Podobin (Podobienske) 265
Podole 212
Podoliniec 80, 243
Podsosnów 325
Podstolice 265, 400, 401, 421
Podszyce 280
Podusilna 253, 254
Podzimne (Późna?) 253, 254
Pogwizdów 258, 259
Pogorzany 19, 272, 328
Pohonia 307, 320, 314, 330, 335, 338, 

351, 363, 371, 378, 380, 381
Pojałowice 288, 294, 296, 505
Pokrzywnica 517
Polana 148
Polanka 504
Polany 280
Polikarcice 505
Ponikwa 204
Popowek 295
Popowice 261, 280
Popowice Wielkie 445
Porębczyn (Porembczyn) 19, 272
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Porębka 273
Poronin 212
Posądza 296
Potoczek 274
Potoczyska 263, 270
Potok 417
Powroźnicze 490
Powroźnik 280
Poznań 9, 10, 396, 400, 411, 412, 440, 

464, 467, 468, 470, 466, 482, 516, 
538

Pozowice 280
Praga 71, 225, 283
Prądnik 285, 292, 426, 472, 480, 489, 

491, 493
Promnik 477, 476
Proszowice 399, 420, 424, 430, 438, 

461, 493, 523
Prot Potocki 410
Prusy 286
Przeciszów 265
Przecławka 295
Przegorzały 59
Przemyków 399, 420, 430
Przemysłów 268
Przemyśl 83, 96, 100, 148, 152, 161, 

162, 181, 187, 225, 229, 242, 245, 
246, 254, 262, 268, 269, 270, 272, 
273, 275, 278, 279, 320, 331, 333, 
351, 352, 354, 355, 356, 373, 380, 
382, 386, 387, 391, 392, 393, 464

Przemyślany 273, 388
Przeworsk 148, 229, 245, 271, 390
Przewóz 265, 456
Przydzielnica 245, 272
Przyjewo 274
Przyłęk 508

Przysietnica 280
Putna 349, 379

R
Rabka 10
Rabsztyn 285
Rachin 344
Raciborzany 273
Radautz 348
Radawa 254
Radcza 280
Radecznica 347
Radłów 238, 259, 260, 289, 470
Radom 59, 461
Radomyśl 244, 373, 464
Radziszów 258, 259
Rajsko 261, 412
Rajtary 294
Rakowice 253, 254
Raszków 506
Rawa 178
Rawa Ruska 391
Regulice 297
Rekliniec 361
Rogoźnik 19, 273
Rogów 434, 442, 499
Rohatyn 273, 387
Rosiejów 493
Rozdole 99, 228
Rozdół 228, 386
Rozhurce 226
Rozwadów 257, 393, 394
Rożniatów 103, 255
Ruda 246, 259, 260
Rudawa 490
Rudka 259, 260
Rudna 253, 254
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Rudnik Mały 451
Rudnik Wiekszy 451
Rusocice 505
Rybitwy 265
Rybne 297
Ryczów 265, 456
Ryczówek 294
Rytwiany 58, 59, 60, 61
Rząka 265, 266
Rząszka 434
Rzeczany 253
Rzepiennik 259
Rzeszotany 265, 266
Rzeszów 161, 169, 181, 182, 229, 243, 

270, 275, 390, 391
Rzym 9, 95, 97, 115, 118, 121, 135, 

137, 139, 185, 187, 188, 205, 213, 
225, 242, 300, 301, 303, 304, 341, 
372, 375, 383, 387, 411, 426, 441, 
442, 468, 471, 473, 496, 512, 535, 
536, 538, 539

S
Sadkowa Góra 267
Sadłowice 295, 398
Sadowiska 349
Salzburg 38
Sambor 225, 242, 255, 263, 270, 274,  

275, 371, 372, 388, 390, 457, 458
Samborek 23, 272, 280
Samoniowice 296
Sandomierz 267, 296, 418, 443, 445, 

446, 523
Sanok 160, 392, 393
Sądowa Wisznia 391
Sąsiadowice 246, 361, 386
Schönborn 534

Schönbrunn 76, 160, 177, 178, 179, 
185, 201, 252, 379, 400

Sendowice 294
Setna 254
Sędziszów 393, 394
Siadów 493
Sidorów 142, 147, 274, 388
Sidzina 23, 82, 83, 264, 272, 280
Sieborowice 398
Sieciechowice 450, 451
Sieciechów 48, 50, 52, 527
Siedlce 284
Siedlec 280, 286, 292
Siedliska 24, 33, 34, 159, 263, 272, 

273
Sieniawa 274, 388
Sieraków 295
Sieradzice 296, 438, 439
Sierosławice 286
Siewierz 285, 287, 523
Skalmierzyce 498
Skała 266, 527, 542
Skałeczna 266
Skaryszew 411
Skawica 264
Skawina 66
Skawka 401, 425
Skierbieszów 409
Skierniewice 469
Skit 348, 349, 350
Skołyszyn 424, 521
Skorzeszyce 295
Skotniki 264, 448, 450
Skowiatyn 217
Skrzydłów 470
Skrzyydłowek 470
Skrzynno 481
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Skwarzawa 262, 263
Sliput 349
Sładów 500
Sławęcin 424
Sławice 295
Sławno 411
Słotwiny 280
Słowita 226
Smarzów 527
Smigan 19
Smolnica 226, 332
Smyków 294
Soboszów 506
Sokal 225, 238, 257, 263, 307, 361, 

390, 391
Sokola 324
Sokolec (Sokulec) 307, 344, 345, 351, 

357, 368, 379, 380
Solka 350, 379
Solonogród 55, 64
Sołotwina 349, 379
Spytkowice 505
St. Cloud 250
Staje 263, 268
Staniątki 87, 197, 201, 212, 226, 227, 

269
Stanisławczyk 204
Stanisławów 36, 103, 108, 242, 255, 

262, 263, 278, 330, 371, 400, 457, 
458

Stankowa 270
Stara Niwa 294
Stara Wieś 90, 128, 133, 148, 149, 

150, 151, 152, 153, 154, 155, 162, 
163, 178, 218, 221, 243, 244, 271

Stare Koziegłowy 531
Stary Korczyn 39, 399, 420, 425, 430

Stary Sącz 223, 224, 238, 242, 262, 
269, 276, 280, 392, 393

Stawiany 411
Stawisko 264, 448
Stawisza 280
Stechnikowce 104, 105, 106, 107, 108
Stegniewice 506
Stradom 297
Struszów 326, 327, 354, 372, 376,  

377
Struszków 307
Stryj 275, 338, 392
Stryjów 265, 280
Stryszowa 265, 456
Strzałkowice 261, 398, 412
Strzemierzyce 451
Sucha 245
Suczawa 312, 379, 381
Suczawica 348, 349
Sudoł 521
Sulejów 247, 272, 468
Sułkowice 148, 295
Swaryczów (Swaryszów) 307, 323, 

330, 335, 377
Swoszowice 517
Szaflary 212
Szamborek 48, 82, 83
Szaniec 58, 59, 60, 61
Szarbia 295
Szczawnik 280
Szczebrzeszyn 275, 392
Szczeczko 500
Szczekociny 505
Szczepanów 400
Szczepłoty 307, 330, 331, 354, 372, 

377, 381, 
Szczodrkowice 398
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Szczyrzyce (Szczyrzyc) 18, 19, 172, 
248

Szklanna 295
Szpitary 295
Szydłowiec 429, 523
Szydłów 419, 523
Szymanowice 266

Ś
Śleszowice 264, 451
Śmierdząca 59
Śmigań 272
Śniatyń 274, 388
Śnidówka 448
Śnietnica 280
Świeciechów 296
Święty Spas 307
Świniarsko 259, 260, 280
Świstala 280

T
Tadanie 204
Tadoń 254
Targowica 417
Targowisko 258, 259, 261, 280
Tarnobrzeg 389
Tarnopol 102, 103, 104, 105, 106, 

108, 109, 110, 112, 113, 118, 131, 133, 
134, 148, 149, 152, 154, 160, 161, 
163, 173, 176, 177, 178, 180, 186, 214, 
218, 221, 326, 327, 388

Tarnowiec 386, 433
Tarnów 27, 28, 29, 30, 36, 48, 51, 73, 

74, 75, 81, 84, 86, 88, 100, 163, 164, 
129, 131, 138, 203, 224, 247, 279, 
289, 390, 400, 412, 446, 472, 507, 
510, 513, 522

Tartarów 361
Tczeniec 493
Teniatyski 353
Tęgoborze 417
Tłuste 123
Tomaszów 242
Tonie 261, 287
Topolnica 307, 332, 333, 377
Toruń 404
Trawniki 266, 280
Tratowice 398
Trembowola 307, 327, 361, 368, 376, 

377, 381, 386
Triest 239
Trohań 346
Trojanówka 274
Trokar 303
Troki 51, 295
Tropie 212
Trosianiec 204
Truskówka 254
Trutnowice 434
Trzciana 166, 167, 168, 245, 271
Trzebinia 528, 529, 542
Trzemcha 296
Trzemeszno 466, 467, 469, 470
Tuchów 24, 29, 33, 34, 42, 47, 48, 50, 

51, 52, 53, 54, 72, 73, 76, 80, 81, 84, 
85, 86, 128, 148, 150, 155, 156, 157, 
158, 159, 246, 272

Turbia 261, 445
Tylża 55
Tyśmienica 362, 363, 371, 388
Tuśmieniczany 255
Tylicz 280
Tyniec 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 
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51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 66, 
68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 133, 155, 
162, 163, 164, 165, 169, 178, 238, 
246, 247, 272, 281

U
Ucisko 275
Uhniów 278
Uhorniki 307, 344, 345, 351, 357, 

379, 380
Ujście 23, 84
Ulm 35, 56
Ułaszkowce 307, 326, 335, 339, 351, 

378, 380, 381
Umianowice 295
Umieszcz 24, 272
Uniejów 51
Uniów 307, 308, 309, 311, 312, 313, 

314, 315, 318, 335, 337, 341, 352, 354, 
368, 372, 376, 378

Uranopolis 444
Uszew 259
Uście Solne 256, 267

W
Wagram 65
Walawa Wielka 270
Wanczerzów 470
Waręż 243, 270
Warszawa 78, 227, 228, 290, 292, 

296, 348, 372, 405, 407, 409, 412, 
417, 418, 444, 455, 457, 458, 469, 
471, 498, 501, 503, 507, 510, 514, 
515, 524, 539

Warwarzyńce 326, 377
Warzyce Górne 23

Waskauz 349
Watra Moldawitza (Watra 

Mołdawska) 379
Wawrzeńczyce 284, 286, 523
Wawrzka 280
Wawrzyńce 292
Wąchock 247, 248, 266, 272
Wenecja 440, 485, 536
Werchrata 307, 314, 351, 352, 353, 

380
Węgrzec 295
Węgrzyce 261,265, 287, 401
Wężerów 295
Wiblingen 35, 37, 41, 43, 44, 46, 52, 

53, 55, 75, 78, 79, 88, 247, 400
Wicyń (Wiczyn) 307, 335, 337, 345, 

351, 357, 372, 378, 380, 381, 
Wiedeń (Wien) 19, 25, 26, 28, 31, 

32, 33, 40, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 
53, 54, 57, 62, 63, 64, 69, 70, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 
87, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
136, 140, 144, 146, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 
177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 
188, 191, 201, 202, 210, 211, 213, 214, 
216, 217, 219, 222, 223, 225, 227, 
233, 239, 241, 246, 250, 251, 252, 
256, 258, 272, 273, 274, 275, 276, 
277, 278, 281, 282, 283, 289, 298, 
302, 305, 307, 311, 313, 314, 320, 
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321, 322, 324, 326, 328, 329, 330, 
332, 333, 335, 343, 344, 346, 348, 
349, 350, 355, 356, 358, 359, 360, 
361, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 
370, 372, 373, 375, 377, 379, 382, 
383, 386, 394, 396, 397, 400, 402, 
410, 440, 451, 452, 456, 457, 465, 
473, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 
488, 491, 529, 530

Wielgie 476
Wieliczka 10, 21, 66, 73, 391, 400
Wielki Waradyn 72
Wielkie Drogi 260, 261, 412
Wielkie Książnice 519
Wierchomla Mała 280
Więckowice 261, 287
Wiglamowice 280
Wiktorowice 295, 455
Wilczyska 212
Wilkowiska 272
Wilno 373, 464, 482,
Winniki 243, 270, 322
Wistiki 398, 399
Wisznice 495
Wiślica 266, 523
Wiśnicz 245, 262, 271
Witków 244, 274, 271, 285
Witowice 506
Włostowice 505
Włoszczowice 295
Wojakowa 280
Wojnicz 400, 523
Wola Duchacka 266, 475
Wola Łapczyńska 505
Wola Wysocka 322
Wola Zabierzowska 280
Wola Zachariaszowska 296

Wola Zdakowska 271
Wolbrom 286, 462, 523
Wolica 265, 307, 324, 325, 376, 377
Wołkowce 335
Woronetz 350, 379
Wrocieryż 411
Wronicz 294
Wroniec 494
Wronin 494
Wroszowice 412
Wrożenice 455
Wróblowice 266
Wrząsowice 261
Wulka 261, 445
Wyciąze 287
Wysokie Wyżne 307
Wywiórka 212
Wyżny Gród 248
Wyższy Bród (Hohenfurt) 19
Wyżyce 265, 280

Z
Zabawa 499
Zabierzów 259, 260, 280
Zabłocie 264, 401, 425
Zaborowice 259
Zaciszyn 270
Zadarów 307, 344, 345, 351, 357, 379, 

380
Zadroże 295
Zagorzyce 493
Zagóra 372
Zagwoździec 226
Zagórz 246, 272
Zagórzany 259
Zakielniki 296
Zakliczyn 19, 391
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Zakopane 212
Zakościele 295
Zakrzekowice 261
Zakrzówek 261, 412
Zakupiec 273
Zalasów 148
Zalesie 296
Zaleszczyki 327, 339
Załoźce 203, 204, 205, 210
Założyce 244
Załucze 267, 377
Załucze Małe 324
Załuskowska 24, 28, 33, 34, 84, 272
Załuże 262
Zamość 224, 229, 242, 268, 270, 275, 

307, 335, 339, 347, 371, 372, 381, 391, 
393, 400

Zarszyn 254
Zarzekowice 445
Zarzyce Małe 264
Zastawna 123, 204
Zator 523
Zawadka 506
Zawichost 399
Zawonie 257, 263, 307
Zbaraż 307, 323, 324, 372, 376, 381, 

390
Zbikały 451
Zboiska 263
Zdubiec 267
Zdzięsławice 296
Zebrzydowice 80, 242, 243, 266, 270
Zegartowice 262, 271
Zielona 271, 356, 357, 382, 448
Zielonka 399, 420
Zielonki 39, 287, 421
Zimna Woda 253, 254

Złockie 280
Złoczów 205, 210, 243, 263, 270, 275, 

307, 313, 322, 325, 329, 351, 356, 
362, 368, 376, 380, 381, 390, 391

Złota 506
Złoziec 228
Zniesienie 254
Zręcin 267
Zubrzyk 280
Zwierzyniec 58, 59, 265, 269, 297
Zwoleń 476
Zyznowska 271

Ż
Żabno 261, 445
Żarnowiec 244, 271, 523
Żbikały 517
Żdżary 469
Żegiestów 280
Żmigród 273, 388
Żochów 523
Żółkiew 104, 105, 106, 107, 108, 161, 

186, 225, 262, 263, 268, 302, 307, 
308, 310, 311, 312, 313, 315, 317, 318, 
319, 320, 321, 322, 335, 339, 351, 353, 
361, 371, 376, 378, 379, 381, 388, 
389, 400

Żurawice 148
Żydaczów 244, 271
Żydowa 261
Żygodowice 265, 456
Żytomierz 373, 464
Żywiec 256
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