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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy i Autorzy, pragniemy podzielić się z Wami naszymi ostatnimi osiągnięciami, które bez Was nie byłyby możliwe.
Z dumą informujemy, że półrocznik „Hereditas Monasteriorum” przeszedł pozytywnie
proces ewaluacji i jest indeksowany przez Emerging Sources Citation Index, a new edition of Web of Science™ (ESCI). Spełnił on tym samym podstawowe kryteria na drodze
do włączenia go przez Thomson Reuters, operatora Web of Science™, do prestiżowej
bazy Arts & Humanities Citation Index® (AHCI). To niewątpliwy sukces naszego czasopisma, które zostało docenione za wysoki poziom merytoryczny oraz w pełni profesjonalne standardy edytorskie i etyczne.
Podobne kryteria oceny (wysoka jakość artykułów, stabilność i umiędzynarodowienie periodyku, właściwe standardy edytorskie) zadecydowały również o włączeniu
„Hereditas Monasteriorum” do InfoBase Index. W pięciostopniowej skali opracowanego przez jej operatora współczynnika wpływu, tzw. IBI Factor, czasopismu przyznano wskaźnik 3,2 (jeden z wyższych w grupie periodyków humanistycznych).
Po raz drugi z rzędu czasopismo nasze przeszło także pozytywnie ewaluację przeprowadzoną przez Index Copernicus International i znalazło się na liście ICI Journals Master List ze współczynnikiem Index Copernicus Value (ICV) 2014 na poziomie 76,50,
co odpowiada standardowej wartości 7,36 współczynnika ICV. W ubiegłorocznej
ewaluacji (ICV 2013) naszego półrocznika uzyskaliśmy współczynnik wpływu o wartości 5,48 – w ciągu roku osiągnęliśmy zatem jego znaczący przyrost.
Informujemy także, że streszczenia i pełne teksty artykułów publikowanych w „Hereditas Monasteriorum” są dostępne w następujących repozytoriach: Baza Bibliograficzna
Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum, The Central and Eastern European Online Library, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
***
„Hereditas Monasteriorum” zostało także zgłoszone, po raz pierwszy od ukazania się
inauguracyjnego numeru w 2012 r., do ministerialnej oceny parametrycznej. W jej rezultacie znalazło się na liście czasopism punktowanych (poz. 652 części B) ogłoszonej
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18 XII 2015 r., otrzymując 9 punktów za
każdy publikowany artykuł naukowy.
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Editorial
Dear Readers and Authors, we would like to share with you our latest achievements
which would not have been possible without you.
We are proud to say that Hereditas Monasteriorum has been positively reviewed and
is now indexed in the Emerging Sources Citation Index, a new edition of Web of Science™ (ESCI). Thus it has met the basic criteria for being included by Thomson Reuters, the operator of the Web of Science™ platform, in the prestigious Arts & Humanities Citation Index® (AHCI) database. This is an undoubted success for our journal,
which is appreciated for its high quality scholarly content as well as fully professional
editorial and ethical standards.
Similar evaluation criteria (high quality of articles, stability and international character of the periodical, proper editorial standards) have also led to the inclusion of Hereditas Monasteriorum into the InfoBase Index. In the five-point scale of the so-called
IBI Factor, developed by its operator, the journal’s score is 3.2 (one of the highest
scores among the humanities periodicals).
For the second time in a row our periodical was positively evaluated by Index Copernicus International and was included in the ICI Journals Master List with an Index
Copernicus Value (ICV) 2014 of 76.50, which corresponds to the standard ICV of 7.36.
In last year’s evaluation (ICV 2013) of our periodical our score was 5.48 – this denotes
a significant improvement over a period of twelve months.
We would also like to let you know that abstracts and full texts of articles published
in Hereditas Monasteriorum are available in the following databases: Baza Bibliograficzna Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum, Central and Eastern European Online Library, Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
***
In addition, for the first time since the publication of its first issue in 2012 Hereditas
Monasteriorum was submitted for a ministerial parametric evaluation. As a result it
was placed on the list of graded journals (item 652 of Part B) published by the Minister of Science and Higher Education on 18 December 2015, receiving 9 points for
each scholarly article published in it.
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Introduction
Nous voudrions tout d’abord remercier les participants à la journée européenne
d’études du 12 décembre 2014, Un clergé en crise, 1650–1900 ? Leur présence, leurs
communications et leurs interventions ont rendu possible le succès de la rencontre.
Nos remerciements vont aussi aux institutions qui ont fourni aux coordinateurs (les
deux signataires de cette introduction) les moyens d’organiser une telle journée :
Le Centre de recherches historiques (CRH-EHESS, UMR 8558), le Groupe de recherches
internationales du CNRS, Crises et mutations dans les campagnes européennes
(GDRI Cricec CNRS), l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), et l’université de Bologne.
Merci également à Marek Derwich, professeur de l’université de Wrocław et directeur de la revue « Hereditas Monasteriorum », de l’Institut d’histoire de l’université
de Wrocław, de nous avoir donné la possibilité de publier les textes présentés à la
journée d’études, sous la forme d’un numéro spécial. Merci enfin à Gérard Béaur,
directeur du GDRI Cricec CNRS et fondateur de l’Équipe de recherche pour l’histoire
du monde rural (CRH-Erhimor), d’avoir bien voulu accepter la tâche de proposer une
synthèse finale des travaux, à partir des contributions des auteurs et des discussions
produites le jour de la rencontre.
***
La crise du clergé et du patrimoine ecclésiastique en Europe, entre la seconde moitié
du XVIIe siècle et la fin du XIXe siècle, ce sont des phénomènes complexes et diversifiés, liés en partie à des facteurs extérieurs à l’institution cléricale (la fiscalité étatique,
la confiscation révolutionnaire, la destruction, le pillage, etc.). Mais la crise est aussi
imputable à des causes internes (le déphasage face aux évolutions économiques et
financières du siècle, la saturation du territoire d’implantation, la crise des vocations,
la sécularisation de la société, etc.).
C’est l’ensemble de la puissance matérielle du clergé qui apparaît ainsi touchée par
cette crise de moyen terme : son contrôle sur les terres, sur les espaces du dominium,
sur la production et les échanges, sur les ressources naturelles, sur les hommes. Mais
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sont également concernés l’accumulation du capital, les rentes, les charges diverses
(y compris la dîme), de même que sa place pour satisfaire (plus ou moins partiellement) les besoins de crédit, ainsi que son rôle pour déterminer dans la pratique
(hormis la législation en vigueur) les taux d’intérêt.
Le phénomène permet une lecture par région ou par zone géographique (rurale et
urbaine), par branche du clergé, régulier et séculaire, et dans le cas du clergé régulier, par ordres religieux et congrégations, par province, mais aussi par le biais des
relations différentielles que ces institutions entretiennent avec le marché – dans un
continuum de pratiques et d’opérations. Il reste toutefois une part d’ombre, composée par le clergé qui est demeuré à l’écart des logiques marchandes et qui représente
parfois, selon les espaces considérés, une composante très importante.
Les objectifs de cette journée d’études ont été de confronter les diverses expériences,
en Europe méridionale mais aussi en Europe centrale et orientale, en prenant en
compte les différentes dimensions matérielles de la pratique et de l’implantation
ecclésiastiques. Et ceci, dans le but de dresser un tableau continental qui ouvrirait
la voie à des approches comparatistes, en particulier avec le monde ibéro-américain, tout en prolongeant les acquis des efforts analytiques déjà accomplis dans un
passé récent. Y a-t-il de modèles d’accumulation et de gestion transnationaux, liés
aux types d’ordres ou de congrégations ? Y a-t-il des stratégies alliant la gestion des
économies locales aux transformations économiques plus générales, entre la crise
de la fin du XVIe siècle et la montée du capitalisme agraire et industrielle ? Le clergé
et sa « fonction sociale » étaient-ils inexorablement condamnés, face à la montée en
puissance de l’institution étatique et des nouvelles logiques économiques ? Si les
travaux présentés permettent d’avancer dans la compréhension des questions soulevées, nous aurons gagné notre pari.

Introduction
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Wstęp
Streszczenie
Kryzys duchowieństwa i jego spuścizny, jakiego państwa europejskie doświadczyły w okresie od połowy XVII
do końca XIX w., to proces złożony i różnie przebiegający w różnych częściach kontynentu. Wśród jego przyczyn można wskazać czynniki zewnętrzne, pozakościelne (m.in. państwowe systemy podatkowe, oświeceniowe konfiskaty kościelnych majątków, rozmaite klęski, np. zniszczenia i rabunki), a także wewnętrzne (niedostosowanie do zmieniających się warunków ekonomicznych, brak nowych terenów ekspansji Kościoła, kryzys
powołań, zeświecczenie społeczeństw etc.).
Kryzys ów zagroził także materialnym podstawom potęgi Kościoła, na którą składały się m.in.: posiadłości ziemskie, produkcja rozmaitych towarów i obrót nimi, nadzorowanie zasobów naturalnych i ludzkich. Ucierpiała
kościelna gospodarka, czyli sposób gromadzenia kapitału oraz pozyskiwania wszelkich dochodów i świadczeń,
a także spłacania zaciągniętych pożyczek i ustalania – poza obowiązującym prawem – cen i opłat.
Omawiane zjawisko można badać na różne sposoby, dowolnie wybierając przedmiot szczegółowych dociekań:
region geograficzny, środowisko (miejskie bądź wiejskie), jednostkę organizacji kościelnej świeckiej lub zakonnej (w ramach wybranego zgromadzenia bądź prowincji), ale też np. relacje gospodarcze Kościoła ze światem
zewnętrznym. Pozostaje wreszcie pewna grupa duchowieństwa, która wymyka się wszelkiej logice rynkowej
i która w określonych regionach odgrywa znaczącą rolę.
W dniu 12 XII 2014 r. w École des hautes études en sciences sociales (Wyższej Szkole Nauk Społecznych) w Paryżu odbyła się jednodniowa międzynarodowa konferencja zatytułowana Un clergé en crise, 1650–1900 ? (Clergy
in Crisis, 1650–1900?). Celem spotkania badaczy z Francji, Hiszpanii i Włoch było porównanie sytuacji Kościoła,
w zależności od zasięgu i stopnia jego ekspansji materialnej i duchowej, na obszarach Europy Południowej,
Środkowej i Wschodniej. Dzięki takiemu porównaniu uda się nakreślić ogólny obraz naszego kontynentu, który
pozwoli zapoczątkować badania porównawcze (zwłaszcza ze światem iberoamerykańskim). Czy istniały międzypaństwowe, zależne od typu zakonu lub kongregacji modele gromadzenia dóbr i zarządzania nimi? Czy
powstawały strategie łączące zarządzanie majątkiem na szczeblu lokalnym z ogólnymi przemianami gospodarczymi w okresie między kryzysem końca XVI w. a rozkwitem kapitalizmu rolno-przemysłowego? Czy duchowieństwo i jego funkcja społeczna były skazane na nieuchronną zagładę w obliczu rodzącej się potęgi państwa
i nowych procesów ekonomicznych? Prezentujemy dziewięć referatów wygłoszonych podczas tego spotkania.
Jeśli pozwolą wyjaśnić zasygnalizowane wyżej kwestie, będziemy w pełni usatysfakcjonowani.

Słowa kluczowe
kryzys duchowieństwa, gospodarka kościelna, sekularyzacja, przemiany gospodarcze, badania porównawcze
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Introduction
Summary
The crisis of the clergy and its legacy, which European states experienced between the mid-17th and late 19th
century, was a complex process unfolding differently in different parts of the continent. Its causes include external, non-ecclesiastical factors (e.g. state tax systems, confiscations of Church property in the Enlightenment
period, various disasters like devastations or robberies) as well as internal factors (lack of adaptation to the
changing economic circumstances, lack of new areas of expansion for the Church, vocations crisis, secularisation of societies etc.).
The crisis also threatened the material foundations of the Church’s power encompassing landed estates, production of and trade in various goods, supervision of natural and human resources etc. This affected the economy of the Church, i.e. the way in which it amassed capital as well as various revenues and benefits, paid loans
and determined – outside the existing state law – prices and fees.
The phenomenon in question can be studied in a variety of ways with regard to various detailed fields: geographical region, milieu (urban or rural), ecclesiastical organisation (secular or monastic, within a selected religious order or province) as well as, for example, the economic relations between the Church and the outside
world. Finally, there is a group of ecclesiastics who fall outside all market logic and who played a significant role
in some regions.
On 12 December 2014 École des hautes études en sciences sociales (School of Social Sciences) in Paris hosted
a one-day international conference entitled Un clergé en crise, 1650–1900 ? (Clergy in Crisis, 1650–1900?). The
objective of the participants, scholars from France, Spain and Italy, was to compare the situation of the Church
depending on the scope and degree of its material and spiritual expansion in Southern, Central and Eastern
Europe. Such a comparison makes it possible to paint a general picture of our continent, which will enable us
to launch comparative studies (especially with regard to the Ibero-American world). Were there international
models of amassing property and managing it depending on the type of religious order or congregation? Were
there strategies combining property management on the local level with general economic transformations
between the crisis at the end of the 16th century and the flourishing of agricultural-industrial capitalism? Were
the clergy and their social function doomed to inevitable extinction in the face of the emerging power of the
state and new economic processes? We present nine papers delivered during the conference. If they shed light
on the issues raised above, we will be fully satisfied.

Keywords
crisis of the clergy, Church economy, secularisation, economic transformations, comparative studies
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À propos de la notion de crise du clerge1
Pour commencer, il serait important de rappeler la problématique générale soulevée
par la notion de crise du clergé. La précision de ses contours et de sa spécificité, ainsi
que sa mise en perspective historique nous semblent effectivement indispensables.
Il est possible de le faire à partir de nos propres recherches et travaux, mais aussi à la
lumière des évolutions récentes de l’historiographie, et des acquis accumulés par les
travaux préalables2.
De ce point de vue, et afin d’entrer rapidement en matière, nous voudrions tout de
suite poser les questions suivantes : Faut-il dans l’analyse se restreindre au clergé
régulier et à sa crise, assez visible et plus ou moins généralisée, dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle ; une crise dont la connaissance fait partie des atouts de la recherche passée (même s’il faudrait davantage la préciser) ? Faut-il en revanche ouvrir
la perspective analytique et chronologique et l’élargir à l’ensemble du clergé – dans
ses différentes branches et filières –, en tenant compte de la diversité des cas ? Mais
alors à partir de quand et jusqu’à quand, afin de ne pas diluer la problématique ?
Est-ce que le terme de « crise » lui-même ne devrait pas être remplacé par celui de
1 Avant sa publication, ce texte a reçu les commentaires et les critiques de plusieurs collègues (Gérard
Béaur, Fiorenzo Landi et Giancarlo Rocca, principalement) ; je leur en suis très reconnaissant. Toutefois, les
limitations et les insuffisances qu’il présente ne doivent être imputées qu’à son auteur.
2 À plusieurs reprises, dans ces publications, il a été signalé la nécessité de reconsidérer la notion de crise
du clergé, sa géographie, son ampleur, ses origines et sa chronologie. Voir F. LANDI (ed.), Confische e sviluppo
capitalistico. I grandi patrimoni del clero regolare in età moderna in Europa et nel Continente Americano, Milano 2004 ; IDEM, Storia economica del clero in Europa. Secoli XV–XIX (Studi superiori, 505), Roma 2005; IDEM,
Il tesoro dei regolari. L’inchiesta sui conventi d’Italia del 1650, Bologna 2014 (en anglais : www.regularclergyeconomichistory.it) ; P. F. LUNA, B. BODINIER, R. CONGOST (ed.), De la Iglesia al Estado. Las desamortizaciones de
bienes eclesiásticos en Francia, España y América Latina (Monografías de historia rural, 7), Zaragoza 2009.
Voir aussi entre autres, parmi les publications les plus récentes : « Obradoiro de Historia Moderna », 22,
2013 [numéro spécial sur l’histoire du clergé, Espagne, Italie, France] ; M. BARBOT, L. LORENZETTI, L. MOCARELLI
(ed.), Property rights and their violations. Expropriations and confiscations 16th–20th centuries = La propriété
violée. Expropriations et confiscations XVIe–XXe siècles, Bern-New York 2012 ; M. VAN DIJCK, J. DE MAEYER, J. TYSSENS, J. KOPPEN (ed.), The economics of providence. Management, finances and patrimony of religious orders
and congregations in Europe, 1773 – c. 1930 = L’économie de la providence. La gestion, les finances et la patrimoine des ordres et congrégations religieuses en Europe, 1773 – vers c. 1930, Leuwen 2012 ; D. HEMPTON, The
Church in the long eighteenth century, London 2011.
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« déclin », et situé nettement dans la moyenne durée ? Pouvons-nous enfin placer la
crise du clergé dans le champ analytique générale des crises institutionnelles et ne
plus considérer l’Ecclésia comme une institution spéciale ?
Pour la rencontre de décembre 2014, la période d’analyse 1650–1900 a été posée
à titre expérimental. En fait, nous avons souhaité tester un certain nombre d’hypothèses et d’idées, et les confronter aux faits de la documentation et de la recherche,
à l’aide des communications présentées et des discussions produites. Et ceci, en pensant que les journées d’étude doivent permettre également de confirmer ou d’infirmer des hypothèses avancées.
L’une des premières questions qui peuvent être discutées, afin de mieux cerner la notion de crise du clergé, est celle de son impact ou de son ampleur. C’est-à-dire, le fait
de savoir si elle correspond seulement aux conséquences d’une conjoncture précise,
défavorable, qui peut être surmontable – quelle que soit la raison qui l’ait déclenchée –,
ou s’il y a une accumulation dans le temps de moments et d’épisodes critiques – et
alors, pour quelles raisons. C’est aussi nécessairement la question de la mise à mal ou
de la survie de l’institution, au singulier et au pluriel, qui apparaît posée, celle de son
affaiblissement durable, voire, de sa disparition plus ou moins définitive.
Néanmoins, nous savons aussi qu’une institution ecclésiastique peut connaître des
changements, des mutations, des phases d’épuration, avant d’assister à sa renaissance – nous avons déjà rencontré ce genre de récurrences et de retournements
dans nos propres recherches. Pourtant, sommes-nous en train de parler dans ces
cas-là de la renaissance de la même institution ? Et plus largement, parlons-nous du
même clergé ?
Les réformes, les reconfigurations, les regroupements, les congrégations, les absorptions, les fusions, etc. des institutions ecclésiastiques – en particulier du clergé régulier –, souvent entamés et dirigés par les autorités religieuses elles-mêmes (sous
l’égide de Rome et/ou du clergé séculier), avec des objectifs différents, ont pu apporter des réponses temporaires à la crise, afin de la surmonter, au moins en apparence3.
Et cela, que ce soit durant la période moderne ou à l’époque contemporaine. Toutefois, la crise a pu reprendre par la suite, ou se manifester d’une autre façon, s’aggraver
peut-être, s’étendre. Dans ces cas-là, hormis sa nature, son contexte et sa chronologie,
c’est toute la problématique de la géographie de la crise qui apparaît posée, puisque
nous savons que l’expansion du fait religieux et celle des institutions religieuses ont
connu des épisodes et des étapes qui n’ont pas toujours suivi un rythme harmonieux
ou homogène.
3 Entre le XVIe et le XVIIe siècle, la solidarité interne a pu jouer au sein du clergé régulier – y compris
volontairement –, comme mécanisme anticrise, et prolonger ainsi le mouvement d’expansion. F. LANDI,
Storia economica, pp. 39–42. Pourtant, ses méthodes de culture de la terre, d’élevage du bétail, de gestion
du patrimoine urbain, d’utilisation financière des ressources, de gestion des moulins et des pressoirs, de
gestion du travail, ou le type de contrats utilisés, ont été sensiblement les mêmes que celles des laïcs,
y compris dans ses segments les plus avancés. Une telle confrontation avec les réalités du siècle mettait
nécessairement sous tension la solidarité institutionelle.
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Un autre des aspects à considérer dans la crise ou les crises du clergé est celui des
causes ou des facteurs, des vecteurs déclencheurs. Et, dans un premier moment
– ainsi que nous l’avons suggéré dans notre appel à communications –, il s’agit de
faire la part des choses entre la ou les crises endogènes et celles qui sont le fait des
pressions externes, provenant de l’État moderne – en phase de définition et/ou de
consolidation. Mais aussi, celle de la noblesse, des marchands et des financiers, ou
même, un peu plus tard, des capitalistes privés. Ces deux façades de la crise (interne
et externe) ne sont pas détachées et c’est bien leur confluence qui nous intéresse.
Ce qui apparaît avec clarité en tout cas – et c’est une première idée que nous voudrions souligner dans cette approche générale –, c’est que la crise touche directement l’emprise du clergé sur la société dans laquelle l’institution agit, à l’échelle locale
ou sur des espaces plus élargis. Une telle emprise, nous le savons, s’est historiquement traduite en termes de pouvoir matériel, juridictionnel, représentatif et spirituel
– même si ce dernier aspect est plus difficile à saisir et si ses manifestations peuvent
retarder sur les autres. Disons-le clairement : il s’agit d’un pouvoir et d’un contrôle
à vocation totale, exercés sur l’ensemble des habitants et des groupes sociaux.
C’est lorsqu’une telle domination ou influence apparaissent touchées et/ou mises en
cause, que nous pouvons avec certitude parler de crise du clergé. À ce moment-là, la
crise est devenue pluridimensionnelle, avec une visibilité dans le siècle ; c’est la crise
du dominium ecclésiastique. De ce point de vue, nous pouvons aisément reprendre
à notre compte l’idée avancée par la sociologie moderne durkheimienne et maussienne, qui préconise que la crise est un phénomène social et historique total4. Nous
allons y revenir un peu plus loin.
***
Afin de préciser notre propos et de présenter plus nettement la notion de crise que
nous venons d’esquisser, nous aimerions signaler trois dimensions où elle a pu se
manifester. Sans y voir nécessairement un ordre chronologique, il a pu y avoir d’abord
l’argent et la crise financière. Mais nous voudrions surtout signaler la crise dans la
maîtrise par le clergé de ses capitaux accumulés et de ses rentes générées. Il y a eu
également, et peut-être ensuite, la crise du contrôle de la terre. Mais nous voudrions
surtout indiquer la crise dans la possession et la propriété ecclésiastiques des biens
fonciers et des ressources naturelles et humaines. Puis, troisièmement, il a pu y avoir
aussi la crise du gouvernement exercé sur les institutions ecclésiastiques elles-mêmes
et sur le corps social (et sociétal) par les noyaux dirigeants du clergé. Mais nous voudrions surtout évoquer la crise du dominium ecclésiastique qui est sa forme globale ;
4 La discussion visant la définition de la crise est ancienne. Pour un traitement pluridisciplinaire du mot
crise et la révision de son contenu par les historiens, voir, entre autres, A. GUÉRY, L’historien, la crise, l’État,
« Annales. Économies, Sociétés, Civilisations », 52, 1997, 2, pp. 233–256 ; Paul RICOEUR, La crise, un phénomène spécifiquement moderne ? , « Revue de théologie et de philosophie », 120, 1988, pp. 1–19 ; E. LE ROY
LADURIE, La crise et l’historien, « Communications », 25, 1976, pp. 19–33. Pour un examen récent de la crise
du clergé durant la période révolutionnaire, G. COLOT, L’Église primitive, une solution théologique à la crise
traversée par le clergé français sous la Révolution, « Siècles », 35–36, 2012 (https://siecles.revues.org/1395).
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c’est-à-dire, la crise cumulative de l’ensemble de pouvoirs temporels, doublant les
pouvoirs spirituels5.
– Ainsi, premièrement, il est possible d’évoquer la crise par la défaillance financière
(qu’elle ait pu conduire ou non à la faillite financière). C’est-à-dire, la crise par la diminution des rentes, par l’excès des dépenses, par l’augmentation de l’endettement, par
le défaut de paiement. Chacune de ces faiblesses, si elles se sont avérées durables,
ont pu constituer une source de crise ; mais c’est surtout le fait qu’elles ont pu s’ajouter et s’alimenter réciproquement (et dramatiquement) qui a été décisif.
Si une telle crise financière a pu être temporaire et si elle a peut être été résorbée et
surmontée, son apparition a pu vraisemblablement être le produit d’un dérèglement
plus général. La pression fiscale a peut-être été son facteur détonant, mais elle a pu
ne pas être le seul facteur explicatif. Le déficit est alors devenu signe, en particulier
s’il s’est fait chronique. Mais signe de quoi ? Entre autres, d’une limitation inhérente
ou intrinsèque dans l’évolution institutionnelle elle-même ? Ou alors, par défaut ou
par excès, nous sommes-nous trouvé devant une crise, quantitative ou qualitative,
de recrutement6 ?
Sur le marché des capitaux, il est possible d’observer sur certains espaces7, et durant
le XVIIIe siècle, la transition qui se produit entre les opérations financières de moyen
et de long terme8 vers les obligations de court terme9. Cette évolution, en accroissant
la part de risque dans les opérations, a pu faire diminuer la place du clergé sur le
marché des capitaux. Et cela, même si certains segments du clergé ont pu évoluer, en
tant que prêteurs ou emprunteurs de capitaux, vers des opérations dites de « dépôt
irrégulier », sans garantie hypothécaire, se plaçant elles-aussi sur ce marché de prêts
à court terme. Il faudrait savoir si une telle mutation, même si elle n’a été que partielle, a pu affaiblir à terme les possessions du clergé.
Par ailleurs, l’excédent financier dégagé par certaines institutions du clergé (régulier,
en particulier), dont l’existence peut facilement et trop rapidement être associée à la
bonne santé de l’institution, ne pourrait-il pas être, au contraire, une source d’instabilité ? Surtout lorsqu’il est croissant, notoire et tangible, et qu’il pose des problèmes
pour sa reproduction et réinsertion dans les circuits, pour son utilisation, avec les
conséquences internes et/ou externes que ce phénomène a pu entraîner. N’y a-t-il
5 Nous empruntons volontiers la formule employée par le jésuite Pierre Blet. Voir P. BLET, L’ordre du clergé
au XVIIe siècle, « Revue d’histoire de l’Église de France », 54, 1968, 152, p. 13.
6 Celle-ci semble visible en France, au XVIIIe siècle, pour le clergé séculier. Voir P. GOUHIER, Le clergé régulier
au XVIIIe siècle, recrutement et ressources, « Annales de Normandie », 16, 1966, 1, pp. 88–91.
7 Par exemple dans le monde ibérique – P. F. LUNA, From “foro” to renting (and back?). Emphyteutic tenure
at the Asturian monastery of San Pelayo during the Old Regime, [in :] Les pratiques emphytéotiques à l’époque
moderne et contemporaine (Rural History of Europe), Brepols [à venir].
8 C’est-à-dire, des prêts de sommes importantes, parfois irrachetables, avec des faibles taux d’intérêt et
avec une garantie hypothécaire.
9 C’est-à-dire, des prêts avec des sommes moins importantes, à court terme – entre 2 et 5 ans –, à taux
d’intérêt plus élevés et avec ou sans garantie hypothécaire.
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pas une contradiction insurmontable entre l’accumulation de moyens financiers et
l’impréparation (ou l’incapacité) de certaines institutions ecclésiastiques (peut-être
pas toutes), confrontées aux enjeux de l’investissement de ces sommes de capitaux ?
Et ceci, sachant également que la hausse continuelle de la rente supportée par les
tenanciers des possessions ecclésiastiques – avec la visibilité d’un enrichissement
exponentiel du clergé – peut bien être un facteur d’instabilité, dans la durée, en particulier si elle conduit à l’assèchement des excédants productifs et reproductifs dans
les circuits de l’échange10, dans des contextes de faible liquidité monétaire. Mais alors
n’est-ce pas l’ensemble du rapport du clergé avec le capital (et avec l’argent) qui devient perturbant, dans des situations économiques en mutation, pour une institution
pourtant rompue à l’adaptation au siècle ?
– Ensuite, seconde dimension ou manifestation probable de la crise : l’affaiblissement
ou la perte du contrôle des terres, l’obscurcissement de la possession foncière11 et la
mise en cause de la maîtrise des ressources naturelles. Ce phénomène, cette détérioration singulière des droits sur le réel, a pu se produire, par exemple, lorsque dans
le dédoublement de la possession entre domaine direct et domaine utile – un fait
typique des formes d’exploitation emphytéotiques12 –, ce dernier, l’utile dominium,
celui de tenanciers et des exploitants directs, s’est montré de plus en plus autonome
et a souhaité se faire reconnaître comme possession légitime et permanente, à part
entière. Et ceci, en faisant appel à une grande variété d’arguments (économiques,
juridiques, historiques, etc.) et à l’action concrète, sur le terrain, parfois en mettant
également en cause la part de légitimité de l’éminence du directum dominium13.
La massivité du fait ainsi que son caractère conflictuel ont pu entraîner une crise de
grande ampleur, nécessitant l’intervention de l’autorité royale ou celle de l’État, afin
de statuer sur le conflit et de faire face aux risques de son extension et de son aiguise10 Sans parler des conséquences que cela entraîne du point de vue de l’image des institutions ecclésiastiques, confrontées à la prédication des valeurs d’austérité et de pauvreté. Mais c’est vrai aussi que
nous sommes dans une époque où l’on a progressivement abandonné l’idée et la pratique d’une pauvreté
collective. F. LANDI, Storia economica, pp. 27–29 ; P. F. LUNA, From “foro” to renting.
11 Il nous est arrivé de détecter les signes de ce malaise dès le milieu du XVIIe siècle (et même avant,
d’une façon moins forte), dans le cadre de notre recherche sur les couvents et les monastères du Nord
de l’Espagne. P. F. LUNA, Prácticas y mecanismos del dominium y la posesión eclesiásticos : el monasterio San
Pelayo de Oviedo, [in :] I Congreso de Estudios Asturianos. Oviedo, del 10 al 13 de mayo de 2006, Oviedo 2007,
vol. 3, pp. 12–28.
12 Nous parlons surtout des entités religieuses qui ont opté pour la cession de leur patrimoine matériel
à des exploitants et qui n’ont pas fait le choix d’intervenir directement dans la production. Les actes du
séminaire international d’histoire économique et sociale Les pratiques emphytéotiques à l’époque moderne
et contemporaine, célébré à Gérone (Catalogne, Espagne), le 16–18 juin 2011, seront bientôt publiées dans
la collection Rural History of Europe (Brepols). Pour l’heure, il est possible de consulter quelques-unes
des communications sur la page : http://www.udg.edu/instituts/CRHR/CampusOberts/tabid/11318/language/ca-ES/Default.aspx.
13 De ce point de vue, on peut parler d’une pluralité de cas et d’une conflictualité sociologiquement
stratifiée, qui ne suivent pas un modèle unique. Ce qui demanderait une relecture et une révision de la
bibliographie produite à propos de la question.
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ment. Mais, l’arbitrage de l’autorité suprême de la monarchie a pu traduire par ailleurs
d’autres malaises encore plus profonds, concernant l’équilibre (et plutôt en dévoilant
le déséquilibre) des forces et des groupes sociaux, au sein de l’Ancien régime14.
Cela a pu se manifester notoirement, dès le milieu du XVIIe siècle, par l’augmentation des procédures des tribunaux ecclésiastiques contre les villages et les individus
qui « protégeaient les usurpateurs » des possessions ecclésiastiques. Noblesse et
clergé ont pu alors vérifier, encore une fois, que leurs intérêts pouvaient selon les
circonstances devenir sensiblement contradictoires. Mais il y a eu d’autres signes, par
exemple, la fréquence plus élevée et la précision plus grande des inventaires effectués (ou commandés) par les institutions religieuses, afin de confirmer la possession
directe (le directum dominium) des terres concédées aux exploitants – souvent des
paysans emphytéotes mais aussi des familles d’emphytéotes, passablement ennoblies. Il y avait déjà également la volonté de changer le type de cession et de faire
davantage recours à la location, de durée précise et plus courte (et clairement plus
rentable), contre les contrats de moyenne et de longue durée. C’est l’une des raisons
pour lesquelles nous avons souhaité poser une première borne chronologique de
crise en 1650.
– Puis, finalement, troisième dimension de la crise : celle que l’on observe dans le
gouvernement des institutions religieuses, qui se décline en gouvernement interne,
propre à l’institution, et en gouvernement des liens avec la société locale – ou plus
largement, avec l’ensemble de la société15. Ce sont là aussi deux volets intrinsèquement rattachés. Tel que nous le savons, la désagrégation interne de la centralité du
pouvoir et de l’autorité des prélats et des dignitaires (ainsi que la lente émergence de
l’individualisme), à côté des phénomènes de contestation – doctrinaires ou autres –,
ne sont pas nouveaux au sein de l’institution ecclésiastique ; nous ne pouvons pas
les rappeler ici.
Toutefois, la période moderne introduit avec certitude d’autres facteurs très puissants, et pas seulement sur le plan économique et/ou financier. Tout en troublant
l’équilibre interne de chaque institution ecclésiastique – ou de chaque branche de
l’Ecclésia –, ces facteurs nouveaux altèrent progressivement le dominium ecclésiastique sociétal, en le poussant progressivement vers le repli. Bien que cela prenne des

14 Y compris au sein de la noblesse et du clergé, les deux piliers de l’Ancien régime. P. F. LUNA, From “foro”
to renting.
15 De ce point du vue, il est indispensable d’examiner la « stratégie » des institutions ecclésiastiques,
et chacune de leurs opérations, sous un triple regard. D’abord, leur finalité rentière et comptable (voire,
économique et financière) ; tout en sachant que ce n’est pas au XVIIIe siècle qu’elles découvrent la nécessité d’augmenter leurs rentes. Mais il est également nécessaire de prendre en compte (et de comprendre)
qu’elles ont cherché à se placer au cœur d’un ensemble de relations et de liens sociologiques, collectifs et
interindividuels, afin d’y exercer leur « fonction sociale », leur influence, leur contrôle, leur pouvoir. Puis,
il y a une troisième dimension qu’il ne faut pas non plus négliger : leur nature d’institution religieuse,
appartenant à l’Église catholique, faisant partie d’un corps constitué, d’encadrement sociétal mais aussi
comme dépositaire de la vérité, de l’exemple à donner et de la foi ; même si cela peut sembler plus diffus
ou insaisissable. P. F. LUNA, From “foro” to renting.
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formes différentes selon les espaces considérés – avec une précocité et une vigueur
différentielles –, l’ascension de la puissance étatique, celle des juges du roi et de ses
magistrats et intendants (en codes et en pratique) n’y sont pas étrangères.
Mais il n’y a pas eu seulement l’affirmation de l’« autre majesté », celle de l’État
moderne, qui a joué un rôle. Dans nos travaux sur le Nord de l’Espagne nous avons
observé d’autres forces qui agissent et qui érodent ce dominium ecclésiastique, dès
l’intérieur et à partir de l’extérieur. Sous les apparences d’un « état stationnaire » ou
d’un monde seigneurial paisible et immobile, parfois idéalisé, l’ordre du dominium
se désagrège et se décompose peu à peu, grâce aux coups portés – dans un processus cumulatif – par un ensemble composite de groupes et de secteurs sociaux qui
mènent des actions, des initiatives, et qui opposent leur rejet à une telle emprise. Cet
ensemble du refus du dominium, nobiliaire mais aussi de l’Ecclesia, émet des signaux
détectables, même si parfois il reste inaudible et invisible.
Il s’agit d’une mise en cause qui ne correspond plus seulement à celle des conjonctures conflictuelles que l’on peut clairement repérer dans les sources, plus ou moins
ponctuelles. Il s’agit désormais d’une contestation qui semble progressivement devenir structurelle, bien que cela ne se fasse pas dans le cadre d’un projet de transformation générale. Parfois la mise en cause concerne le rôle judiciaire de l’Ecclesia, sa
place en tant qu’organisme juridictionnel (et fiscal) ou ses privilèges de patronage ou
de désignation aux bénéfices ecclésiastiques. Parfois c’est son patrimoine accumulé
ou son intervention dans les activités marchandes, financières ou d’intermédiation
monétaire, qui sont visés par les contestataires – les mots abus, usure, usurpation, corruption, n’y sont pas rares. Parfois c’est tout simplement le refus à la présence « dans le
siècle » d’institutions qui avaient été fondées et admises à évoluer au sein du cloître,
où elles auraient dû rester, où elles devraient revenir et demeurer, selon les contestataires – qui ne sont pas tous des fonctionnaires « régalistes » de la couronne16.
Sous l’Ancien régime, il faut avoir les moyens de pouvoir s’exprimer, lorsque les armes
des faibles sont des faibles armes17. Encore faut-il pour le chercheur qu’il puisse en
détecter les traces et qu’il ait envie de le faire. Quand il y parvient, on sent clairement
dans la documentation des archives la présence d’un tel bloc du refus et de son action. Si la composante économique, patrimoniale et rentière dans cette contestation
est considérable – et constante –, il y a également la composante judiciaire ou même
institutionnelle qui apparaissent clairement présentes.
***
Est-ce qu’une telle emprise (le dominium ecclésiastique) disparaît avec la fin de l’Ancien régime, ou est-ce qu’elle le fait plus tard, déjà au XIXe siècle, grâce aux frappes
progressivement assénées par le libéralisme et par l’État-nation à l’Église-nation
– là où la Révolution n’avait pas détruit (bien que temporairement) la puissance de

16

Ibidem. Il est possible d’en trouver y compris dans les rangs du clergé lui-même.

17

J. C. SCOTT, Weapons of the weak. Everyday forms of peasant resistance, New Haven 1985.
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l’Église ? Connaît-elle en revanche des mutations inattendues, un changement de
nature ? Mais alors, quelle est la nature de ces changements ?
Une fois perdues ses possessions terriennes et immobilières, le clergé régulier a vraisemblablement ré-concentré ses intérêts économiques et financiers dans l’école,
dans l’orphelinat, dans l’assistance, mais aussi partiellement dans les sociétés par
actions, dans les sociétés immobilières, dans la fondation des banques. Il s’agit d’un
recentrage rentier et plus citadin et urbain, et d’une présence visiblement différente
par rapport à d’autres périodes. Est-ce le cas partout ? Est-ce une tendance générale ?
S’agit-il de l’abandon définitif du monde rural et de son implantation finale dans le
monde des villes ?
Pour voir de plus près cela, nous avons souhaité prolonger notre seconde borne
chronologique jusqu’en 190018. Avons-nous eu raison ? Vos travaux permettront vraisemblablement de confirmer ou d’infirmer une telle supposition – et d’autres hypothèses que nous avons souhaité avancer19.

18 À la fin du XIXe siècle, c’est le concept de religion lui-même qui entre en crise. Nous sommes vraisemblablement au début d’un changement significatif dans la compréhension et dans la pratique du fait religieux. Voir l’analyse de D. KORSCH, La crise du concept de religion, aux alentours de 1890, « Revue de l’histoire
des religions », 214, 1997, 2, pp. 183–224.
19 Notre collègue Giancarlo Rocca (qui participe aussi dans le numéro spécial de cette revue) nous a fait
part de sa proposition d’élargir encore plus la seconde borne chronologique. Il pense que « ce dernier
repère (1900) pourrait être encore prolongé jusqu’en 1950, parce qu’il y a eu, après les années 1950, un
appauvrissement général et global des institutions religieuses. Les diverses suppressions (en France, au
début du XXe siècle ; en Espagne, de 1936 à 1939 ; en Allemagne, sous le nazisme, etc.) avaient temporairement ralenti ou diminué la progression des religieux – en particulier des réguliers –, mais ils avaient à nouveau réussi à augmenter leurs patrimoines. Après 1950, toutefois, il y a eu une diminution continuelle pour
des raisons internes, en Europe (par exemple, les institutions religieuses italiennes ont perdu au moins
2 000 maisons), et en Amérique du Nord (USA et Canada). Mais ce n’était pas le cas pour l’Asie ou l’Afrique,
où ces institutions ont pu augmenter leurs effectifs » (communiqué à l’auteur).
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Argent et autoconsommation :
les crises des réguliers à l’époque preindustrielle
Le choix d’étudier les crises économiques du clergé régulier sur une période qui va
de la seconde moitié du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle impliquera indubitablement
un effet d’amplification du phénomène. Au début de notre période, les réguliers
achèvent une vague de nouvelles implantations avec les clercs réguliers, les ordres
de la Contre-Réforme, concluant leur plus importante expansion à travers un parcours pluriséculaire d’extension de l’offre des services religieux (voir tableau 1). Au
début du XVIe siècle, avant que n’intervienne la Réforme protestante, 45 000 couvents et monastères sont éparpillés à travers toute l’Europe. Ils forment un réseau
couvrant tout le territoire habité, jusqu’à la Russie1. Puis en l’espace d’un siècle et
demi, au moins un tiers de ces structures vont disparaître dans l’Europe du NordOuest et du Nord. Ce manque sera entièrement comblé par une augmentation de la
concentration des monastères et des couvents dans les pays demeurés catholiques.
Au milieu du XVIIe siècle, l’Europe catholique atteint son niveau de saturation des
réguliers. À tel point que la papauté elle-même décide une suppression massive
de couvents2 en Italie. En suivant les directives du concile de Trente qui privilégient
le clergé séculier, elle règle ainsi la prolifération continuelle des petits monastères.
À cette phase d’extraordinaire expansion suivra une interminable série de suppressions, de destructions, de confiscations et de pillages : expulsion des Jésuites,
confiscations par les monarques séclairés, suppressions de la Révolution française,
suppressions par les gouvernements libéraux des territoires de l’Empire napoléonien, jusqu’aux confiscations de l’unification de l’Italie dans les années 1860. Cette semi-disparition des ordres réguliers en tant que présence patrimoniale pousse à une
conclusion évidente : au début de notre période choisie, les réguliers disposent d’un
patrimoine et de revenus suffisamment importants pour subvenir aux besoins de
500 000 religieux ; à la fin de notre période, leur situation patrimoniale est presque
réduite à néant. Ceci impliquerait une réduction de personnel à zéro. En d’autres
termes, puisque le nombre du personnel des monastères et des couvents était établi
1

F. LANDI, Storia economica del clero in Europa. Secoli XV–XIX (Studi superiori, 505), Roma 2005.

2 E. BOAGA, La soppressione innocenziana dei piccoli conventi in Italia, Roma 1971; F. LANDI, Il tesoro dei regolari. L’inchiesta sui conventi d’Italia del 1650, Bologna 2014. Le livre est également disponible dans une traduction en anglais sur le site www.regularclergyeconomichistory.it et il est librement accessible.
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sur la base de l’unité standard de maintien (moins de ressources = moins de religieux), la crise économique devrait automatiquement induire une crise de l’activité
et des ressources humaines.
Tableau 1. Progression chronologique de la fondation des ordres réguliers
ANNÉES
550 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
1) BASILIENS
2) BÉNÉDICTINS
De Cluny (910)
De Camaldoli (1027)
De Chartreux (1084)
De Cîteaux (1098)
De Saint Sylvestre (1231)
Du Mont Olive (1313)
De Saint-Germain-des-Prés (1618)
3) CHANOINES RÉGULIERS (1438)
4) MENDIANTS
Franciscains (1209)
Augustins (1244)
Carmes (1247)
Dominicains (1260)
Capucins (1525)
Réformés (1532)
Déchaussés (1563)
Jésuates (1567)
Carmes déchaussés (1593)
Mercédaires (1603)
5) CLERCS RÉGULIERS
Théatins (1524)
Barnabites (1533)
Jésuites (1534)
Somasques (1568)
Camilliens (1586)
Caracciolins (1588)
Frères des écoles chrétiennes Marials (1671)

Et pourtant, la situation n’est pas si simple, il suffit d’examiner le système d’inventaire
des ressources pour s’en rendre compte. Les monastères et les couvents fonctionnaient selon trois cas de figure distincts :
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1. Une donation patrimoniale d’un empereur, d’un monarque, d’un noble ou d’un
notable permettait de construire le monastère et ses structures annexes avec une
certaine somme initiale, et une rente annuelle couvrait les frais de maintien d’un certain nombre de religieux.
2. Une donation caritative de la part d’une communauté, ou de son représentant,
permettait l’établissement du monastère. Ensuite, les frais de maintien étaient assurés par la quête, en réclamant l’aumône à chaque pas de porte. Ce cas de figure
concerne les ordres mendiants. Mais à partir de là, deux options se distinguent : la
première est déterminée par une accumulation de ressources, donc de patrimoines
et de revenus, parce les religieux acceptent et sollicitent non seulement de petites
offres individuelles et collectives, mais aussi des legs et des donations de valeur ; la
seconde est déterminée par une rigidité absolue qui exclut en pratique l’usage de la
monnaie.
3. Tout ce qui sert à la vie des religieux provenait de l’offre en nature des fidèles. Les
excédants au strict nécessaire sont restitués aux pauvres, toujours en nature.
À l’intérieur de cette économie dualiste, marché et autoconsommation, la zone
d’échange en nature est :
– marginale dans le premier cas (en fonction surtout de la consommation interne
autoproduite) ;
– plus ou moins accentuée dans le second cas ;
– et dominante, dans sa totalité, dans le troisième cas.
Pour définir les aspects économiques de l’activité des réguliers, les historiens étudient leurs comptabilités3. Toutefois, ici, il ne s’agit pas de comptabilité économique,
mais d’une comptabilité de caisse, qui ne rend compte que de ce qui peut être
monétisé. Le reste, c’est-à-dire les entrées et les sorties des biens de consommation
produits, consommés ou reçus par charité, n’y figurent pas, ou alors, apparaissent
sous-estimés de 5, 6, même 7 fois leur valeur réelle. Ce qui pose non seulement un
problème formel de technique comptable, mais aussi un problème substantiel d’évaluation économique4.
Étudions, par exemple, les chiffres de l’ensemble du clergé régulier des quinze États
italiens, compilés dans l’enquête du pape Innocent X en 1650. 6400 monastères et couvents y sont analysés d’un point de vue économique, à travers un questionnaire d’une
centaine de demandes. L’enquête ne s’intéresse pas aux données comptables, mais aux
données économiques obtenues en partant de la comptabilité de caisse et complétées
par la valeur réelle en argent des productions agricoles produites et consommées. Le
3 Y. LEMARCHAND, « À la conquête de la science des comptes », variations autour de quelques manuels de comptabilité des XVIIe et XVIIIe siècles, [in :] N. COQUERY, F. MENANT, F. WEBER (ed.), Écrire, compter, mesurer. Vers une
histoire des rationalités pratiques, Paris 2006, pp. 34–54.
4 F. LANDI, Tecniche contabili e problemi di gestione dei grandi patrimoni del clero ravennate nei secoli XVII
e XVIII, « Quaderni Storici », 39, 1978, pp. 976–994.
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résultat diffère grandement de celui formel de la comptabilité : en particulier, la valeur
des consommations est 4 à 5 fois supérieure5. Mais ce qui est encore plus intéressant,
c’est qu’il apparaît qu’au moins 25% des 75 000 religieux recensés ne possèdent pas
de patrimoine immobilier, et donc qu’ils ne perçoivent pas de rente foncière. Ils ne reçoivent qu’un revenu en nature qui ne peut être évalué en termes monétaires, car il est
directement échangé, consommé et redistribué (voir tableaux 2 et 3).
C’est une véritable révolution en termes économiques, qui élimine la rente et les
biens qui la produisent. Mais surtout, il y a un changement culturel avec de fortes
implications sociales que nous pouvons synthétiser comme suit : les ordres mendiants ont radicalement transformé la relation de l’Église et de ses institutions avec
les pauvres. Auparavant, toutes les institutions du clergé séculier et régulier étaient
impliquées dans des activités de charité en conformité avec les préceptes de l’Évangile. Il pouvait éventuellement y avoir débat pour savoir comment, et dans quelle
proportion, soutenir les pauvres. Mais toutes les institutions devaient contribuer
à cette aide, quelles que soient les tâches qui leur étaient assignées. Avec l’apparition
des ordres mendiants, l’Église dispose des instruments institutionnels pour exercer
sa fonction de charité. Pour leur permettre d’exercer leur activité principale, si non
exclusive, d’assistance caritative, les couvents des mendiants obtienrent des privilèges spéciaux, qui aboutirent, en grande partie, à des accumulations de richesses
égales, si non supérieures, à celles des ordres traditionnels.
Nous nous limiterons donc à considérer les ordres réguliers mendiants véritables,
comme les frères mineurs observants et les capucins, qui recueillaient quotidiennement des biens en nature, qu’ils consommaient en partie pour leurs besoins élémentaires et qu’ils redistribuaient en partie aux pauvres. Quel était l’effectif de ces frères
mendiants véritables? Pour donner un ordre de grandeur : sur un total de 70 000
réguliers répartis sur toute la péninsule italienne, subdivisés en une quarantaine
d’ordres et de congrégations, on recense 25 000 observants franciscains et capucins.
Ce qui veut dire qu’ils représentent près d’un tiers des religieux (environ 2000 couvents sur un total recensé de 6238 monastères et couvents).
Quel était leur poids économique au niveau comptable ?
Dans l’enquête d’Innocent X, ce flux de ressources en nature est économiquement
nul : le pain, le blé, l’orge, le seigle, les haricots, les noix, le chanvre, la viande, les œufs,
les volailles, les vêtements, les chiffons... bref, tout ce que nous pouvons imaginer
comme fruit de la quête n’a laissé aucune trace comptable. Dans les déclarations de
ces 2000 couvents, on ne dresse même pas un bilan global des entrées et des sorties.
L’expression utilisée était généralement de ce genre : « notre couvent n’a ni entrées,
ni sorties comptabilisées ». Et toutes personnes familières de l’enquête innocenziana
savent parfaitement qu’aucune marge de tolérance ne permettait de dissimuler des
biens en entrée ou en sortie.
5 F. LANDI, La misura della rendita, « Cheiron », 51, 2009, pp. 15–42 (en français : www.regularclergyeconomichistory.it) ; IDEM, Il tesoro dei Regolari, pp. 72–74.
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Si la commission qui évaluait le potentiel économique des couvents et des monastères impose des rapports économiques et non de caisse, comme on faisait avec
la comptabilité patrimoniale à caractère domestique, c’est qu’elle était pleinement
consciente des astuces comptables couramment utilisées dans les livres de compte
pour sous-estimer la consommation interne des biens produits directement sur
place. Cependant, dans le cas des couvents mendiants véritables, la commission
accepta le calcul qui présentait comme nulle la valeur économique des aumônes en
nature, consommées et redistribuées.
Mais pourquoi ?
L’explication réside dans le fait que dans ce système dualiste qui juxtapose autoconsommation et marché, ce type d’activité caritative est complètement inséré dans
le monde de l’autoconsommation qui avait pour finalité de stabiliser les ressources
et non de réaliser des profits. C’est un système de compensation qui avait la tâche
d’atténuer les souffrances du vaste monde de la pauvreté, entendue non pas comme
exclusion, mais comme la carence des ressources essentielles à la survie d’une partie
plus ou moins grande de la population. Ainsi, un tiers des effectifs du clergé régulier
vivait dans la pauvreté, de pauvreté et pour aider les pauvres, confiné dans le monde
de l’échange en nature.
Toutefois, si on compare l’Église des ordres mendiants véritables, avec simplement
l’Église des mendiants conventuels, pour ne pas parler des ordres contemplatifs, la
situation change radicalement, l’élément discriminant devenant l’argent. Passant de
l’échange en nature à l’échange en argent, les implications mêmes des aumônes se
transforment et se transfigurent. La relation du donateur au bénéficiaire n’est plus
directe, elle passe par l’institution religieuse. L’Église des pauvres devenant l’Église
pour les pauvres. La médiation se dénatura, et changea la nature de l’objectif.
À Paris au XIIIe siècle, Guillaume de Saint-Amour soutenait que « l’Église n’est pas
fondée si elle n’est pas dotée »6, quand il polémiquait contre les ordres mendiants
naissants, en particulier contre les franciscains pauvres. En effet, le choix pastoral de
l’Église de Rome depuis le début de prendre racine sur le territoire avec un réseau de
plus en plus dense d’institutions lui donnait raison : pour fonctionner, toutes ces institutions avaient besoin de ressources et la pauvreté absolue semblait incompatible
avec ces exigences-là. Cependant les ordres mendiants démontrèrent qu’il pouvait
y avoir une alternative : il s’agissait de rester entièrement au sein de l’économie des
pauvres, c’est-à-dire dans le monde de l’autoconsommation. L’alternative était possible, mais radicale et tellement sévère qu’elle devait être constamment reproposée,
parce que l’argent s’insinuait irrémédiablement dans les mécanismes de subsidiarité faisant prévaloir la logique de l’échange sur la logique des besoins. Le concept
même de l’aumône tendait à changer inexorablement ses connotations, passant
de l’échange et de la redistribution des biens vitaux à l’échange d’argent. Si dans
6 Voire M.-M. DUFEIL, Guglielmo di Sant’Amor, [in :] G. PELLICCIA, G. ROCCA (ed.), Dizionario degli istituti di
perfezione, vol. 4 : Figlie di Santa Teresa – Intreccialagli, Roma 1977, col. 1484–1489.
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la comptabilité ecclésiastique, nous passons en revue la rubrique aumône en sorties, nous trouverons des chiffres insignifiants : seules quelques dizaines d’écus ou
de ducats destinées à la charité répondent aux milliers qui figurent dans les entrée.
Nous pouvons donc affirmer que bien souvent, c’est ce mécanisme des aumônes en
entrées qui est la clé principale pour expliquer le dynamisme des fortunes économiques des monastères, couvents, ordres et congrégations. Dans cette rubrique se
cachait en substance un financement sans coût et sans patrimoine qui était l’explication, non des moindres, de la rapidité d’un processus d’accumulation.
Le fait que les couvents distribuaient l’aumône en nature mais la recevaient en espèces est un parfait exemple de la subordination du monde del’autoconsommation
à celui du marché. L’Église se proposait comme médiation et devenait un pilier essentiel à la stabilité de l’Ancien Régime : elle absorbait, presque systématiquement, les
ressources caritatives (quasi illimitées) et les redistribuait sous forme de nourriture et
de produits de première nécessité, lorsqu’elle opérait dans le monde de l’autoconsommation ; par contre, quand elle opérait dans le cadre de l’économie monétaire,
elle absorbait une immense quantité de contributions en espèces qui alimentaient le
fonctionnement institutionnel destiné à d’autres objectifs à caractères religieux, mais
aussi social, culturel ou d’assistance. Dans le cas de l’autoconsommation en nature,
le mécanisme des aumônes opérait en substantiel équilibre : l’excédent en termes
de consommation était transféré des moins pauvres aux frères qui, le strict minimum
indispensable déduit, redistribuaient le reste aux plus nécessiteux. Dans l’autre cas,
par contre, une asymétrie se créait et le médiateur devenait le protagoniste principal
de l’échange.
Les aumônes en argent étaient de temps en temps enregistrées et mis en compte
comme « sûres », « occasionnelles », « ordinaires ». Le monastère ou couvent qui recevait des aumônes en argent ne le redistribuait pas directement : normalement, on
ne distribuait d’argent aux pauvres, pour qu’ils ne l’utilisent pas à des fins autres que
vitales. Donc, les aumônes en argent étaient utilisées comme un financement ordinaire et sans intérêt. Dans l’assistance aux pauvres, au nom desquels on recevait les
aumônes en argent, tous les ordres traditionnels prévoyaient, d’une part, un service
de charité organisé, l’aumône à la porte (aumoins un jour par semaine, lors des nombreux jours de fête et à l’occasion des célébrations liturgiques les plus importantes,
on distribuait du pain et des biens de consommation à l’entrée du monastère ou
du couvent). D’autre part, lorsque leurs fonctions institutionnelles étaient différentes
(soins aux malades, ou encore prise en charge des activités scolaires et pédagogiques), les monastères et les couvents utilisaient une partie des ressources reçues en
aumône pour alimenter les activités des organisations religieuses spécialisées dans
l’aide matérielle aux pauvres.
Dans la dynamique de l’offre et de la demande des services sociaux et religieux, la
complexité de l’organisation des réguliers se stratifia sur la base d’un concept de spécialisation qui s’intégrait à l’autre concept principal de l’intégration. Chaque ordre
tendait à couvrir un domaine déterminé des besoins et des exigences pastorales et
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s’adressait aux institutions spécifiques quand il y avait nécessité d’intervenir dans des
domaines hors de leur compétence. Un grand monastère bénédictin traditionnel suivait à la lettre le précepte évangélique d’accueil des pauvres à sa porte, réglementait
le flux de biens et la distribution, bien que ce ne soit pas son activité spécifique. Ainsi,
il se limitait à sauvegarder sa propre image en maintenant vive cette intervention
institutionnelle avec des actions de bienfaisance directe, mais surtout en finançant
en argent les ordres spécialisés dans l’assistance aux pauvres.
Vu à travers le prisme de la fonction institutionnelle, le flux de biens et la redistribution des ressources ont des effets évidents de stabilisation sociale. Mais du point de
vue de la dynamique du système économique, les termes du problème sont plus
complexes. Dans la mutation génétique de longue durée du clergé régulier, la spécialisation des fonctions pastorales s’accompagna aussi d’un affûtage des stratégies
économiques pour trouver des ressources, desquelles l’aumône est l’élément caractéristique essentiel pour expliquer les délais et les modalités de création, de consolidation et d’expansion.
Pour simplifier et mieux clarifier le concept, faisons référence aux jésuites : ils constituent, sur le plan économique, la catégorie la plus dynamique et la plus efficace, celle
qui a mené à une synthèse conclusive un parcours pluriséculaire de construction de
modèles d’organisation de plus en plus complexes et dynamiques. Chez les jésuites
le dualisme entre marché et autoconsommation n’est pas définitivement dépassé,
comme on peut facilement le vérifier avec les modèles comptables formalisés par
Ludovico Flori, le théoricien de la comptabilité de l’ordre. Cependant, le secteur
monétaire devient central7. Le passage de l’économie réelle à l’économie financière
trouve, avec les jésuites, sa première grande impulsion : ils présentent un pourcentage d’entrées et de sorties en argent absolument prépondérant par rapport aux
autres ordres religieux ; et l’envergure des disponibilités de financement est si frappante qu’elle devient même l’une des raisons pour lesquelles ils sont si durement attaqués et enviés par les ordres concurrents8. Spéculateurs attentifs aux dynamiques
économiques, ils s’étaient spécialisés dans le déplacement rapide des capitaux financiers. Au contraire, leurs riches concurrents du clergé régulier, comme les bénédictins, et en particulier ceux de la congrégation du Mont-Cassin9, qui avaient une partie
de leur patrimoine en argent, investissaient dans des opérations financières, mais
les délais étaient si long qu’ils dénaturaient l’opération de prêt. La disponibilité en
argent, affectée pour plusieurs décennies, avec des renouvellements plus ou moins
7

L. FLORI, Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico, Palermo 1677.

8 Roma, Archivio Romano dei Gesuiti, presso la Curia generale, Fondo gesuitico, Ms. n. 1353, Brevi ristretti
dello stato secolare delle case professe e collegi delti RR.PP. di Giesù delle provincie d’Italia, Roma, Napoli, Sicilia,
Venezia, e Milano estratti dalli libri formati da detti RR.PP in conformità della constitutione di N. S . Papa Innocentio X pubblicata sotto li XXII decembre MDCXXXXIX in Roma.
9 F. LANDI, Clero regolare ed economia creditizia: il caso dei monaci della congregazione cassinese, [in :]
Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell’Europa preindustriale : amministrazione, tecniche operative e ruoli economici. Atti del convegno, Genova, 1–6 ottobre 1990 (Atti della Società ligure di storia patria,
105/1–2 ; Atti della Società ligure di storia patria, nuova ser., 31), Genova 1991, pp. 705–732.

Les crises des réguliers à l’époque preindustrielle

37

tacites qui pouvaient même devenir des siècles, était assimilable à une rente qui rapportait quantitativement comme une propriété foncière et qui qualitativement avait
les mêmes caractéristiques qu’un patrimoine immobilier rural ou urbain. Donc, rien
de vraiment différent du vertigineux chiffre d’affaires qu’on entrevoit dans l’enquête
des jésuites.
Le scandale de la spéculation financière, cette opération qui consiste à multiplier la
richesse par une simple manipulation de l’argent, ne date pas du début de notre
millénaire, comme nous avons semblé l’avoir découvert avec la crise économique
actuelle. Pour entretenir leur flux financier, les jésuites disposaient d’une source
inépuisable alimentée par des dons systématiques et abondants liés aux deux domaines spécialisés de leur activité : les écoles et les missions. Deux services « gracieux » nécessitant des frais importants, mais qui rapportaient amplement en attirant
des dons bien supérieurs aux coûts.
Entre ces deux extrêmes, les ordres mendiants véritables et les jésuites, il y a un
certain nombre de situations intermédiaires, plus ou moins caractéristiques selon
la fonction exercée par l’ordre ou par la congrégation. Portons tout de même une
attention particulière est toutefois aux ordres mendiants, disons « normalisés », ceux
qui, pour simplifier, prônaient au départ la pauvreté individuelle et collective mais,
qui au cours des décennies, allant de compromis en compromis, conjuguèrent quête
et dotation patrimoniale. Leur cas est emblématique parce que la conjugaison de
ces deux formes d’accumulation les transforma de telle manière que ces mendiants
théoriciens devinrent des accumulateurs terriblement efficaces.
Nous avons introduit la réflexion sur le problème des ressources des monastères
et des couvents parce que les expressions les plus incisives et dévastatrices de
la crise exogène des réguliers proviennent des saisies et des suppressions qui, de
manières différentes et significatives, ont impacté les budgets de fonctionnement.
Or, ces interventions ne sont possibles que là où les réguliers possèdent un patrimoine, et jouissent des revenus de ce patrimoine. Elles ne sont pas applicables dans
le domaine de l’autoconsommation et de l’échange en nature. La subdivision ainsi
énoncée semble facile à appliquer, pourtant, elle est assez complexe parce qu’au sein
du seul sujet propriétaire coexistent, souvent de façon inextricable, autoconsommation et marché. Si bien que, même la comptabilité domestique patrimoniale, comme
nous l’avons vu, n’arrive pas à assembler ces deux réalités, celle de l’échange évalué
en argent et celle de l’échange équilibré en nature.
C’est alors que le statut juridique des biens patrimoniaux à exproprier prend toute
son importance : il est évident que seuls sont attaquables les biens qui appartiennent
pleinement aux monastères et aux couvents. Les biens sur lesquels les réguliers
n’exercent que des droits partiels d’utilisation (par exemple le jus pascendi ou le jus
lignandi) restent indemnes.
Depuis les premières décennies du XVIe siècle, les attaques à la propriété ecclésiastique procèdent toujours de la même manière. Au départ, il s’agit d’établir une déclaration sous serment des biens du monastère. Une fois en possession de la liste des

38

Fiorenzo LANDI

biens, les suppresseurs procèdent à la confiscation des biens qu’ils comptent acquérir. Les biens saisis peuvent être mis en vente (c’est surtout le cas des biens les plus
en vue comme les domaines agricoles ou les immeubles de ville), ou suivre une destination alternative (cédés à d’autres sujets religieux ou aux institutions laïques d’assistance comme les hôpitaux, les tribunaux ou encore les sièges de représentation).
Les premières attaques au XVIIIe siècle, sous l’influence des Lumières, s’effectuent en
accord substantiel avec les autorités religieuses et se développent dans une optique
réformiste, du moins formellement orientée vers une amélioration et une requalification des ordres traditionnels. Elles sont relativement incisives sur le plan de l’activité
des ordres et s’apparentent plus à une redistribution des tâches et des ressources
qu’à un réel démantèlement.
Dans la deuxième phase, avec la Révolution française, l’attaque prend une toute autre
ampleur, elle est alors frontale. En France, elle prend souvent des allures destructives
plus que confiscatoire. Avec la période napoléonienne, on abat non seulement la
propriété, mais on détruit aussi le tissu d’assistance sociale. Seule la conservation du
concept de propriété limite les dégâts. Mais, dans notre contexte, celui-ci est « révoqué », selon la doctrine Talleyrand10, étant lié aux fonctions déléguées qui sont
alors confiées à d’autres sujets laïcs. La France est l’épicentre des bouleversements
qui se diffusent, avec une intensité variable, à travers les territoires de l’Empire et qui
présentent une certaine souplesse sur le plan des compromis de principe, peu destructeurs des structures acquises, mais très similaires sur le plan de l’appropriation
des biens. Certaines régions, comme l’Espagne et la Sicile, échappent provisoirement
à ces attaques, mais ce n’est que partie remise : les gouvernements libéraux veilleront à combler les lacunes dès les années 1830. Ensuite, les gouvernements libéraux
d’Europe, les uns après les autres, ne cesseront de s’approprier et de vendre les biens
des réguliers pour, d’une part, remplir leurs caisses, et d’autre part, démanteler radicalement non seulement le système religieux, mais aussi celui social et d’assistance,
avec des exceptions significatives, bien que partielles, pour les domaine de la santé
et de l’éducation.
Il n’est pas simple d’établir un bilan de l’ampleur des ressources confisquées et requalifiées, ou tout simplement détruites, parce que le mécanisme du prélèvement
obligatoire, le temps et la situation d’urgence rendent l’analyse quantitative très
compliquée. Seule une infime part des biens fût acquise d’une manière transparente,
en particulier les sommes d’argent et les biens matériels (objets sacrés, meubles,
tableaux, objets de culte en or et argent) qui étaient en partie signalés. Les religieux
mirent à l’abri, bien en avance, tout ce qu’ils pouvaient dissimuler. Pour comprendre
la difficulté d’appliquer les confiscations, il suffit de se pencher sur leur mode opératoire : ce sont les troupes françaises qui en étaient chargées. Prenant connaissance
de l’arrivée prochaine des troupes, les responsables des monastères et des couvents
10 Tayllerand soutenait que le clergé ne possédait pas de la même manière que les autres propriétaires,
comme sa propriété a été accordé seulement pour les functions sociales déléguées. F. FURET, M. OZOUF,
B. BACZKO, Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris 1988, p. 415.

Les crises des réguliers à l’époque preindustrielle

39

se mettaient à cacher tout ce qu’ils pouvaient. Une fois la ville conquise, les Français
fixaient une sorte d’impôt unique pour chaque communauté et les notables locaux,
passés du côté des vainqueurs, avaient la tâche de réunir les sommes réclamées.
Comme ceux-ci n’avaient aucune intention de participer de leur poche à une contribution de solidarité, ils procédaient au prélèvement obligatoire auprès des réguliers.
Comme ces notables étaient souvent liés par des intérêts familiaux et de bon voisinage avec les couvents à prélever, l’opération passait par une sorte de négociation,
plus ou moins opaque, entre notables laïcs et notables religieux. Parfois, comme
pour le cas de Ravenne, en Italie, il est arrivé que l’abbé d’une grande abbaye permettait à ses proches l’accès aux archives du monastère pour falsifier les documents
de propriété, corriger les inventaires et faire disparaître des objets de grande valeur
(déclarés ensuite dans les contributions obligatoires). Le mont-de-piété de Ravenne
dénonça une spoliation de 100 000 écus sur un solde de caisse de 10 000 écus, probablement que ceux-là finirent effectivement dans la poche des occupants11.
Étant donné l’excommunication promise aux acquéreurs des biens des réguliers,
les propriétés les plus faciles à placer sur le marché étaient achetées par des prêtenoms pour le compte des notables locaux. Puis, elles pouvaient être mises sur le
compte d’une congrégation de charité laïc pour ensuite être récupérées au titre de
recouvrement pour une avance de paiement faite aux Français. Ainsi, dans le tourbillon d’achats, de ventes et d’ouvertures de comptes fictifs, une importante part
des confiscations convoitées disparaissait. Selon l’historien Pasquale Villani, dans le
royaume de Naples, seuls 10% des expropriations des immeubles de réguliers pour le
compte de propriétaires laïcs auraient laissé des traces officielles12. Évidemment, les
terrains et, en général tous les immeubles ruraux et urbains, restaient hors de toute
protection possible, mais il est curieux de constater que, dans un temps relativement
court, les ordres ont été en mesure de récupérer les biens perdus. Le cas de l’Italie est
particulièrement significatif.
Des années 1770 jusqu’à la Restauration, après 1820, sur tout le territoire, quoiqu’avec
un timing différent, on dépouille les réguliers de leurs propriétés foncières. Il s’agit de
6 à 7 000 mille monastères et couvents. Moins d’un demi-siècle plus tard, en 1866,
avec l’unification de l’Italie, des milliers d’immeubles et un million et demi d’hectares
de terrains sont confisqués aux réguliers : ce qui veut dire qu’en presque cinquante
années, les réguliers avaient plus ou moins reconstitué entièrement leur colossal
patrimoine économique.
Cela peut s’expliquer par le fait que les propriétés étaient si vastes que seuls les
meilleurs terrains étaient cultivés. D’immenses étendues restaient inexploitées
jusqu’à que, à la suite d’une crise ou d’un événement extraordinaire, il était nécessaire d’augmenter la production et la productivité. On procédait alors à un élargis11 F. LANDI, La confisca e la vendita dei beni del Clero Regolare nel Ravennate in epoca napoleonica, [in :]
A. VARNI (ed.), I « Giacobini » nelle legazioni. Gli anni napoleonici a Bologna e Ravenna. Atti dei convegni di studi
svoltisi a Bologna il 13–14–15 novembre, a Ravenna il 21–22 novembre 1996, vol. 3, Bologna 1998, pp. 31–42.
12

P. VILLANI, La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli (1806–1815), Milano 1964.
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sement temporaire de la base productive jusqu’à atteindre l’équilibre nécessaire. De
cette façon, la confiscation des terres utilisées permettait, une fois levée la mesure
de saisie totale, une substitution à travers la mise en culture de nouveaux terrains.
Le système bien rodé avait toujours fonctionné, s’arrangeant de quelques difficultés plus ou moins onéreuses. Cependant, à la moitié du XIXe siècle, face à un climat
désormais ouvertement hostile et face aux menaces de plus en plus fréquentes de
nouvelles mesures confiscatoires, l’Église romaine accomplit une véritable révolution
en matière de politique économique13. Consciente de l’impossibilité de protéger ses
richesses immobilières, trop faciles à localiser, exproprier et confisquer, la Papauté
s’engage dans la finance, ce qui lui permettra de cacher à l’État laïque l’étendue et les
mouvements de ses propres richesses. La tâche est rendue possible par le caractère
supranational de l’Église catholique qui opère désormais, dans une logique de globalisation, ante litteram. Dès lors, il ne sera plus possible pour les historiens de suivre
le rapport entre les ressources disponibles et le potentiel de chaque ordre quant à la
réalisation des objectifs.
Avec le changement de stratégie économique de l’Église catholique, c’est une
époque qui s’achève : une époque où les ressources patrimoniales et les institutions
constituaient un binôme indissociable qui permettait d’observer le déploiement du
phénomène religieux sur le territoire et de le mesurer (sur la base des ressources
utilisées et des formes d’acquisition et d’utilisation de ces ressources). Mais le monde
de l’autoconsommation et de la protection sociale del’Ancien Régime, intimement lié
avec l’Église officielle, est-il aussi touché ou cherche-t-il de nouvelles voies d’intégration active au sein de la société ? Depuis la Révolution française, parallèlement à la
critique d’un clergé débordant d’immenses propriétés terriennes, opulent et parasitaire, un courant polémique s’attaque aussi à l’assistanat religieux des pauvres et des
mendiants. Le nombre de brochures, de mémoires et de libellés polémiques contre la
« république des mendiants » publiés à l’époque est impressionnant.
Il s’agit de réduire charité et assistance pour stimuler, non seulement l’engagement
civil, mais aussi la culture du travail, a fin de bloquer l’offre qui se répercute automatiquement sur la relance de la demande. Puis, avec la transformation des congrégations
religieuses d’assistance en congrégations laïques de charité publique, on abat une
grande partie de ce réseau qui, des siècles durant, a fonctionné en faisant la charité et
en assurant un contrôle social à travers ses monastères, ses couvents, ses confréries
et ses paroisses. Le clivage de ce nouveau réseau est plus complexe à suivre pour les
historiens, parce qu’il est encore plus subdivisé et ramifié. De même, il est tout aussi
complexe d’évaluer la compensation de ce processus par une réponse de la base aux
besoins des pauvres et des marginalisés en cette période dramatique du XIXe siècle,
alors que le réseau de protection de l’ancien système n’est plus opérationnel et le
nouveau système de protection sociale n’a pas encore été construit. Pour ce qui est
13 G. ROCCA, Le strategie anticonfisca degli istituti religiosi in Italia dall’Unità al Concordato del 1929: appunti
per una storia, [in :] R. DI PIETRA, F. LANDI (ed.), Clero, economia e contabilità in Europa. Tra Medioevo ed età
contemporanea (Studi Storici Carocci, 122), Roma 2007, pp. 226–247.
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de l’évolution financière de l’économie de l’Église catholique, les effets de la crise
de la deuxième moitié du XIXe siècle reste une inconnue en raison de l’impossibilité
de connaître les flux et les dynamiques, souvent impossibles à déchiffrer14 de l’extérieur. Pour ce qui concerne l’activité des institutions de pauvres et pour les pauvres,
il y a cependant une voie beaucoup plus accessible pour mener l’enquête et qui
n’ attend que d’être représentée dans ses dimensions et implications, non seulement
socio-politiques, mais aussi religieuses.

Conclusion
De la moitié du XVIIe siècle jusqu’à la moitié du XIXe siècle, les réguliers sont une réalité
à deux faces : d’un côté, il y a les ordres riches et puissants qui attirent une attention
particulière parce que c’est sur eux que s’abattent prélèvements et confiscations. De
l’autre, il y a les ordres mendiants qui pratiquent l’échange en nature à travers le mécanisme de l’aumône. Ces derniers sont nombreux et leur apport est fondamental, non
seulement pour le réseau de contrôle et de discipline sociale et religieuse, mais surtout
pour l’assistance et l’aide sociale caritative des nécessiteux sous l’Ancien Régime.
Face à la crise, les deux composantes ont des comportements différents et n’assument pas de la même manière les interventions externes. Les attaques économiques
sur les ordres dotés d’une rente patrimoniale ont des effets plus ou moins dévastateurs selon la nature des confiscations, qui peuvent être de nature corrective et de
rééquilibrage (confiscations ecclésiastiques ou par les monarques éclairés), prédatrice et destructrice (dans le cas de la France révolutionnaire), ou encore sélective
(dans le cas des gouvernements libéraux du XIXe siècle). Les attaques sur les ordres
mendiants pauvres, mais élevés en effectifs, se passent sur le plan surtout culturel.
Le rôle d’un soutien social des pauvres et des mendiants est contesté pour affirmer
des formes d’interventions plus essentielles, capables de réduire à la fois la demande
et l’offre de la charité. « Pauvre » devient le synonyme de paresse et indolence. La
pauvreté est considérée alors comme un phénomène social parasite qui doit être
éradiqué afin de promouvoir des valeurs comme le travail, même s’il doit être forcé
dans le cas échéant.
Dans la définition d’une crise hypothétique, que nous devons documenter tant sur
le plan statistique que sur le plan quantitatif au niveau européen, il y a des temps,
des conjonctures et des accentuations très différentes selon que vous examinez le
premier ou le deuxième secteur.
Au milieu du XIXe siècle, la stratégie de l’Église change également pour ce qui
concerne la recherche et la gestion des ressources nécessaires à son fonctionnement
institutionnel. L’attitude face à la pauvreté change aussi, elle n’est plus considérée
comme une valeur qui élève la charité évangélique, mais comme un état pénible
dont il faut s’extraire grâce à la préparation professionnelle et à la conquête d’une
autonomie et d’une dignité par le travail.
14

J. F. POLLARD, L’obolo San Pietro. Le finanze del papato moderno (1850–1950), Milano 2005.
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Produkcja sprzedawana i konsumowana: kryzys zakonów
w nowożytnej Europie
Streszczenie
Od połowy XVII do połowy XIX stulecia zakony w katolickiej Europie, z ich ok. 45 tys. klasztorów, charakteryzował dualizm przedindustrialnego systemu gospodarczego. Z jednej strony istniały zakony bogate i potężne,
którym do połowy XVIII w. skonfiskowano aktywa i dochody, a z drugiej – zakony mendykanckie, praktykujące
wymianę w naturze poprzez żebranie. W trudnych czasach te dwie grupy stanęły przed różnymi problemami: bogatym zakonom kilkakrotnie odbierano ich majętności, zakony biedne i żebracze natomiast znalazły się
w kryzysie na początku XIX w. w związku ze zmianą tradycyjnej koncepcji ubóstwa. Kościół katolicki przystosował się do zmian, z jednej strony przekształcając niewypracowany dochód w aktywa finansowe, a z drugiej
zmieniając koncepcję ubóstwa i walcząc z nim przez promocję profesjonalnej katolickiej oświaty. W ten sposób
upadek ancien régime’u otworzył nowe możliwości, pozwalające duchowieństwu zakonnemu utrzymać, przynajmniej do połowy XX w., pozycję w znaczących obszarach gospodarki i duszpasterstwa,
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in early modern Europe
Summary
From the mid-17th century until the mid-19th century regular orders of Catholic Europe, with their ca. 45,000
monasteries and convents, shared the dualistic nature of a pre-industrial economic system. On the one hand
there were rich and powerful orders which had their assets and income confiscated by the mid-18th century;
on the other there were mendicant orders practising exchange in kind through begging. In difficult times the
two groups faced different problems: the wealthy orders were deprived of their property on several occasions;
the poor and mendicant orders found themselves in crisis from the early 19th century, following a change in
the traditional concept of poverty. The Catholic Church adapted to the changes and, on the one hand, turned
the unearned income into financial assets; on the other it changed its concept of poverty and began to fight
against it by promoting professional Catholic education. In this way the collapse of the Ancien Régime offered
new opportunities allowing the regular clergy to maintain large areas of economic and pastoral presence, at
least until the mid-20th century.
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Les crises de l’église régulière parisienne au XVIIIe siècle*
Introduction
Siméon Prosper Hardy, libraire dévot qui tenait sa boutique sur la Montagne SainteGeneviève, disait des communautés régulières qu’elles « étaient la lie des siècles »
lorsqu’il jetait son regard sur la gamme de maisons fondées pendant plus d’un millénaire1. Il y eut des périodes assez distinctes de créations communautaires et de
réformes institutionnelles. De fait, les réguliers parisiens ont connu trois âges d’or : le
haut moyen âge où il y eut la fondation de monastères à forte emprise seigneuriale,
dotées d’importantes domaines agricoles ; les XIIe et XIIIe siècles accueillirent les
ordres mendiants et, surtout à Paris, les collèges rattachés à ces ordres ; finalement il
y eut la Réforme catholique.
Au début des années 1940 Henri Lemoine publia une liste des communautés
régulières parisiennes, féminines et masculines, fondées entre 1600 et 16392. Sa liste comporte 18 noms pour les seules fondations masculines. Bien qu’incomplète
(y manquent le couvent des Tertiaires de Saint-François de Notre-Dame de Nazareth,
celui des Tertiaires de Belleville, et la communauté des Nouveaux Convertis3), la liste
souligne la croissance exceptionnelle que connurent les fondations au début du XVIIe
* Cet article contient des passages citées in extenso de ma thèse qui restait inédite au moment où j’ai
remis ce texte aux éditeurs. Entre temps, le Professeur Derwich a eu la gentillesse inestimable de m’offrir
la publication in toto de deux chapitres de ma dissertation. La publication ultérieure de mes recherches
entraîne donc de nombreux redits dans Les crises de l’église régulière parisienne au XVIIIe siècle. Malgré ses
désagréments – pour lesquels je demande aux lecteurs de me pardonner – vous trouverez dans les deux
chapitres extraits de ma dissertation des développements économiques et des analyses comptables nettement plus détaillés et plus ardus. Mon texte sur les crises religieuses constitue pour ainsi dire une condensation des grandes lignes élaborées plus amplement ailleurs.
1 Propos cité par M.-P. FOUQUESOLLE, L’Église, les moeurs et les affaires religieuses à Paris d’après la chronique
du Libraire Janséniste Parisien Simeon Prosper Hardy [mémoire de maîtrise, Université de Paris IV, 1991].
2 H. LEMOINE, Maisons religieuses fondées à Paris entre 1600 et 1639, « Bulletin de la société de l’histoire de
Paris et de l’Île de France », 69–70, 1942–1943, pp. 53–55. D’après Lemoine, qui d’ailleurs ne fournit pas la
cote de sa source, la liste aurait été dressée en 1645.
3 La congrégation de « l’Exaltation de la Croix », d’où la communauté des Nouveaux Convertis fut issue,
reçut les lettres patentes d’autorisation en 1635; le couvent dans la rue de Seine fut fondé en 1656. Archives nationales à Paris (cité : Arch. nat.), S 7497, déclaration du 24 novembre 1756; voir également C. MARTIN,
Les Compagnies de la propagation de la foi (1632–1685). Paris, Grenoble, Aix, Lyon, Montpellier. Étude d’un
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siècle. En cinquante ans, 21 fondations nouvelles, doublèrent le nombre des communautés d’hommes établies dans les limites actuelles de Paris. Toutefois, cette floraison
passée, l’élan se renversa ; au contraire, on chercha de plus en plus à freiner l’extension des communautés qui ne répondaient plus, croyait-on, aux besoins de la société.
Par exemple, un édit royal de décembre 1666 exigea, pour fonder une nouvelle communauté, l’avis des autorités locales et des Parlements4. Ainsi, à son début, le règne
de Louis XIV fut une période de stabilité précaire ; mais les nuages s’amoncelèrent
pendant les vingt dernières années du règne du Roi-Soleil, si bien qu’aucune communauté d’hommes ne fut fondée après 1650.
C’est dans les années 1720, de nombreux ordres subirent de plein fouet l’opposition
à la bulle Unigenitus : les Chartreux virent fermer leurs noviciats de la province de France, et une Chartreuse dissidente fut fondée en Hollande en 17275. De même, les Doctrinaires connurent des interventions policières à cause des opinions dissidentes de
leurs prêtres. Au chapitre général de 1729 René Hérault, lieutenant général de police,
agissant en qualité de commissaire pour le roi, apporta une lettre de cachet privant de
voix active et passive, excluant de toutes charges et dignités ceux qui n’ont pas signé ou ne signeront
pas le formulaire, qui ont appelé, ou persisté dans leur appel, ou renouvelé leur appel depuis 1720, ceux
qui auront porté ou écrit en termes injurieux de la constitution Unigenitus ou des autres Bulles contre le
Baïonisme et le Jansénisme6.

En 1743, le prieur des Chartreux de la maison de Paris, Le Roy, accepta la constitution
mais il était considéré par les hautes instances de police comme « janséniste tout de
même »7.
Dans les années 1740, sous le ministère de Maurepas, lorsque l’évêque de Mirepoix
détenait la feuille des bénéfices, eut lieu une chasse aux appelants à un futur concile.
Le lieutenant général de police de l’époque, Feydeau de Marville, renvoyait quand bon
lui semblait par lettre de cachet ceux parmi les religieux qui se montraient peu enclins
à élire les supérieurs préférés du pouvoir monarchique. D’évidence, les communautés
les plus proches d’un jansénisme intransigeant connurent les plus grands bouleverse-

réseau d’associations fondé en France au temps de Louis XIII pour lutter contre l’hérésie des origines à la Révocation de l’Édit de Nantes, Paris 2000.
4 D. DINET, Religion et société. Les réguliers et la vie régionale dans les diocèses d’Auxerre, Langres et Dijon
(Histoire moderne, 41), Paris 1999, vol. 1, pp. 112–113; l’édit est publié dans G. DU ROUSSEAUD DE LA COMBE,
Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale, par ordre alphabetique acec les pragmatiques, concordats,
bulles et indults des papes, ordonnances, édits & déclarations de nos rois, arrêts & reglemens intervenus sur cette
matiere dans les différens tribunaux du royaume, jusqu’à présent, Paris 1771, pp. 135–136.
5 René-Bazin, née P. CHATEL, La Chartreuse de Paris 1217–1792, Positions de Thèse, École de Chartes, 1966, p. 8.
6 Tables raisonnées et alphabétiques des « Nouvelles ecclésiastiques ou mémoires pour servir à l’histoire de
la constitution Unigenitus » (cité : « Nouvelles ecclésiastiques »), 1, 1729, p. 348.
7 S. PILLORGET, Lettres inédites de Claude-Henry Feydeau de Marville, lieutenant général de Police à Paris,
à Jean-Fredéric Phélypeau, comte de Maurepas et de Ponchartrain (janvier 1740–mai 1747), lettre du 22 avril
1743 [thèse de doctorat d’histoire, Université de Paris-Sorbonne, 1972].
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ments8. Elles s’attirèrent le courroux du ministère et furent persécutées par la police.
En 1744, il y eut des perquisitions chez les Pères de la Doctrine Chrétienne, rue Saint
Charles : des livres jansénistes y furent retrouvés. La tenue d’un chapitre général des
Doctrinaires fut interdite à Paris. La même année, Marville assista au chapitre des Dominicains pour exclure des élections tout candidat jugé contraire aux intérêts du roi. En
1746 ce fut le tour de l’Oratoire : 6 prêtres furent exclus de la congrégation9.
À partir de 1750, les « Nouvelles ecclésiastiques », organe de presse du parti janséniste
militant, soutiennent de moins en moins les communautés, puis cessent pratiquement d’en parler. C’est le signe que l’ardeur janséniste était en train de s’éteindre chez
les réguliers, où elle ne paraît plus de mise. Mais le feu couvait sous la cendre : Isabelle Brian insiste sur la réapparition de clercs suspects de jansénisme chez les Génovéfains vers les années 177010. Les événements prirent une tournure paradoxale en
1762 lorsque le Roi, se pliant à la volonté des Parlements, expulsa du Royaume la
Société de Jésus. Les Jésuites, ennemis et cibles du parti janséniste, se virent destitués de leurs biens et de leur place dans le système éducatif de la France. Leur disparition laissa un vide dans la structure de l’enseignement en France vide que les autres
ordres réguliers s’efforcèrent de combler avec plus ou moins de bonheur pendant les
trois dernières décennies de l’Ancien Régime.
Les prochaines difficultés que les instituts réguliers eurent à traverser sont liées à la
Commission des réguliers établie en 1766 pour mener une enquête sur l’éventuelle décadence des communautés et sur l’état de leurs finances. Le travail de la Commission, formée de conseillers laïcs du roi laïcs et de membres de l’épiscopat, – tels
son président Laroche-Aymon, archevêque de Reims, et son rapporteur, Loménie de
Brienne, archevêque de Toulouse –, déboucha sur un édit royal, enregistré le 26 mars
1768, qui repoussa l’âge de la profession à 21 ans accomplis pour les instituts masculins et à 18 ans accomplis pour les instituts féminins.
La Commission exigea la rédaction de nombreuses déclarations par les communautés et par les évêques sur l’état temporel et spirituel des communautés. Ces rapports
et les avis que la Commission sollicitait auprès des habitants des paroisses servirent
à étayer ses actions par la suite. Les maisons jugées « décadentes » à cause d’un faible effectif ou d’un état financier désastreux, furent supprimées et réunies à d’autres
maisons du même ordre11. Au total, 20% des communautés furent supprimées, c’est8 On peut se demander si ces mêmes communautés n’étaient pas celles qui suscitaient la plus grande
dévotion.
9 Cl. H. FEYDEAU DE MARVILLE, J. F. PHELIPPEAUX COMTE DE MAUREPAS ; A. A. G. M. DE BOISLISLE, Lettres de M. de Marville, lieutenant général de police, au ministre Maurepas (1742–1747), vol. 2, Paris 1905, p. 43, lettre du 26
septembre 1746.
10 I. BRIAN, Messieurs de Sainte-Geneviève. Religieux et curés, de la Contre-Réforme à la Révolution, Paris
2001, pp. 366–368.
11 Sur la Commission et son oeuvre voir P. CHEVALLIER, Loménie de Brienne et l’ordre Monastique, vol. 1–2,
Paris 1959–1960; Chevallier accepte la réalité de la décadence, mais ses conclusions se fondent sur la correspondance retenue par les secrétaires de Loménie de Brienne ; or l’auteur n’a pas mené d’enquête sur
place pour équilibrer une vision partiale et surtout partielle des communautés.
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à-les communautés furent transférées et les bâtiments sécularisés. Dans la foulée, 11
ordres entiers furent également éteints.
Au cours des années 1770, la Commission s’efforça de mettre en place de nouvelles
constitutions pour la plupart des congrégations et instituts en France. Cette œuvre
législative, visant à centraliser l’autorité des supérieurs, cherchait à soumettre les
gouvernements des ordres à la volonté royale. À cette fin, la plupart des congrégations et instituts convoquèrent des chapitres généraux qui furent souvent houleux,
et où les cabales et les groupes d’intérêts donnèrent libre cours à leurs passions. Les
conclusions de la Commission, officiellement dissoute en 1781, confortaient les critiques les plus hostiles aux réguliers, reflétant les valeurs d’une société qui privilégiait
l’utilité sociale des communautés.
Les projets pour disposer des biens monastiques devinrent plus virulents et plus élaborés au fil des années. Hardy en donne le ton lorsqu’il parle d’une
nouvelle brochure de 238 pages [...] qui se distribuait avec permission tacite chez Dessaint Junior libraire
quai des Augustins et portait comme titre Recherches sur l’état monastique et ecclésiastique. L’objet de
cet ouvrage [...] était de démontrer la nécessité de détruire presque toutes les congrégations religieuses
et de mettre tous leurs biens en régie; et de ne plus souffrir que trois ordres différents dans l’état ecclésiastique, savoir les évêques, les chapitres cathédrales et les cures12.

En mars 1774, un nouveau projet vit le jour : il visait à réduire tous les ordres monastiques et les instituts sacerdotaux à 4 grandes congrégations13. La mort de Louis XV, survenue en mai de la même année dut couper court à tout projet de grande envergure.
Mais des menaces continuaient à planer sur les communautés : Hardy rapporte les
divers projets dont on parlait pour transférer ou déposséder les Cordeliers, les Chartreux, les Capucins et les Grands Augustins. En dépit de nombreux efforts émanant
du pouvoir, seuls les Capucins furent transférés. Le peu de succès que ces projets connurent tint à la fois à la résistance acharnée des communautés et à la disposition favorable des parlementaires envers les religieux, conséquence probable d’un recrutement monastique au sein de la société des officiers et de la bourgeoisie marchande.
Les communautés régulières françaises, et ensuite une partie non négligeable de celles
situées dans les pays limitrophes, perdirent leurs fortunes, parfois massives, lors du
séquestre révolutionnaire et la vente des biens immobiliers et mobiliers de l’Église. La saisie, la liquidation et l’acquisition des biens fonds ecclésiastiques ont suscité une quantité pléthorique d’études qu’ont résumés les travaux de Bernard Bodinier et Eric Teyssier14.
12 S.-P. HARDY, Journal de mes loisirs : notice des événements remarquables et tels qu’ils parviennent à ma
connaissance, Bibliothèque nationale de France, Ms fr6680, le 14 septembre, 1769. Mes citations étant
établies à partir du manuscrit d’origine, je ne les ai pas collatées par rapport à l’édition récent : S.-P. HARDY, Mes loisirs, ou Journal d’événemens tels qu’ils parviennent à ma connoissance (1753–1789), dir. P. BASTIEN,
S. JURATIC; D. ROCHE, N. LYON-CAEN (Les collections de la République des lettres, Sources), Quebec, 2009 : vol. 1 :
1753–1770, 2008 ; vol. 2 : 1771–1772, 2009 ; vol. 5 : 1777–1778, 2014.
13

S.-P. HARDY, Journal, le 19 mars 1774.

14 B. BODINIER, E. TEYSSIER, L’Événement le plus important de la Révolution. La vente des biens nationaux
(1789–1867) en France et dans les territoires annexés (Mémoires et documents d’histoire de la Révolution
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Or, cet acte d’expropriation clôt tout un siècle marqué de nombreuses péripéties
économiques. Pour s’en tenir aux plus notoires, signalons deux banqueroutes ayant
comme séquelles des dévaluations de rentes (le premier Visa du 23 décembre 1715)
et le second Visa consécutif à la faillite du système de Law en 1720)15 ; la commission
de secours pour les communautés féminines en difficulté ; l’édit des gens de mainmorte d’août 1749.
Dans ce travail, nous ne pouvons jeter notre regard que sur quelques-unes de ces
crises. D’emblée, il faut reconnaître que la question d’une « crise » de l’église régulière
recouvre deux sous-ensembles distincts : celui des questions idéologiques liées aux
querelles internes à la hiérarchie ecclésiale telles que le respect des règles, la présence des appelants « jansénistes », et, problème sans doute plus complexe, comment
assurer la célébration des messes mortuaires « dévaluées » en période d’affaiblissement d’effectifs communautaires. D’autre part, coté matérielle, il s’agissait de la situation financière même des communautés, à savoir l’état de leurs revenus et de leur
endettement. De surcroît, ces deux manières de voir ne sont pas si tranchées, elles
s’entremêlent à plus d’un titre.
Une question qui domine le discours et les controverses sur les réguliers à la veille
de leur calvaire, tient à savoir si les communautés s’enrichirent-elles ou s’appauvrirent-elles au cours du XVIIIe siècle. Pour bien répondre à cette question il faut tenir
compte de la conjoncture économique du XVIIIe siècle, caractérisée principalement
par la hausse des prix. La mesure de cette hausse est rendue difficile en raison des variations locales des prix. Néanmoins, les travaux de Labrousse nous autorisent à avancer un chiffre minimum de l’ordre de 60% de hausse du coût de la vie entre 1726 et
178916. Une question primordiale est de savoir si les communautés en tant qu’agents
économiques purent adapter leurs finances face à cette hausse, ou non.
À titre d’exemple, la distribution des revenus pour les communautés sises Rive gauche montre le gouffre entre les plus riches et les plus pauvres : l’abbaye de SaintGermain-des-Prés possède une fortune exceptionnelle partagée en deux menses17.
La Rive droite donne lieu à une distribution semblable. À une différence de près, les
communautés les plus fortunées comprenaient les ordres issus de la Réforme catholique : la Congrégation de la Mission qui possédait le prieuré de Saint Lazare, les Pères
française, 53), Paris 2000. De même, B. BODINIER, La vente des biens nationaux. Essaie de synthèse, « Annales
historiques de la Révolution française », 315, 1999, 1, pp. 7–19.
15 É. SUIRE, L’univers matériel des gens d’Église en Bordelais à la fin de l’Ancien Régime, [in :] N. CHAMP, C. LAUX,
J.-P. MOISSET (dir.), Contributions à une histoire du catholicisme: Papauté, Aquitaine, France et Outre-Mer.
Mélanges offerts à Marc Agostino (Mémoires d’Églises), Paris 2013, pp. 131–146.
16 « Une hausse de 60% pour l’ensemble des prix agricoles pondérés, de 66% pour l’ensembles des prix
agricole non pondérés, de 63% pour l’indice sem-pondéré » : voir E. LABROUSSE, Les bons prix agricoles du
XVIIIe siècle, [in :] F. BRAUDEL (dir.), Histoire économique et sociale de la France, t. 2 : Des derniers temps de l’age
seigneurial aux préludes de l’âge industriel (1660–1789), Paris 1970, pp. 396 et seq.
17 Ces données paraissent dans les tableaux généraux des revenus et charges des biens des religieux
établis à Paris, 1790, Arch. nat., F19 863.
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de la Congrégation de l’Oratoire, la Congrégation de la Mission (distincte du revenu
rattaché au prieuré de Saint-Lazare), les Feuillants, les Dominicains réformés, les Augustins aussi réformés – tous à l’exception du prieur de Saint-Martin-des-Champs –,
furent des ordres nés dans le sillage du Concile de Trente.
Les revenus indiqués sont tous bruts sans défalcation des charges.
Communauté

Revenus totaux en 1790

Saint Lazare

182 330

Saint Martin

179 036

Oratoire Saint Honoré

156 068

Célestins

146 064

Missions étrangères

137 075

Feuillants St Honoré

131 482

Dominicains St Honoré

55 492

Notons également que la régie des biens des Célestins, ordre supprimé par la Commission des réguliers en 1778 est l’objet de la référence, donc il s’agit des recettes
encaissées par un régisseur économe et non des réguliers.

Les fortunes monastiques parisiennes
Suivre les fortunes des communautés séculaires à travers une série fiable de données comparables reste un exercice délicat puisque les données en provenance
d’une source ne répondent rarement aux catégories propres à une autre source.
Cette incongruité de représentation des informations constitue l’écueil majeur de
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En 1790, la déclaration de la mense abbatiale de Saint-Germain-des-Prés, mise aux
économats, fit état de charges s’élevant à 180 391 l.t. 14 sols 2 deniers. Mais il est
difficile de cerner la manière dont ces charges furent comptabilisées tant les incohérences de la déclaration sont grandes : d’abord, le receveur général de la caisse
des économats indique clairement que, si la valeur des revenus globaux monte
à environ 360 000 l.t. par an, la caisse des économats ne perçoit qu’environ 269 598
l.t. La différence, de l’ordre d’environ 90 000 l.t., constituait les gains bruts du fermier,
en l’espèce un Sr Dideron, « docteur en médecine »18. Or ce dernier payait son bail
176 000 l.t. ; la caisse, outre le prix du bail général, se réservait également les montants de deux autres baux, ainsi que les revenus des lods et ventes, évalués à 82 000
l.t. « année commune ». Clairement la mense abbatiale comprenait de nombreuses
postes de revenu dont les recettes n’entraient pas systématiquement dans le bail
à ferme. Par ailleurs, la crise financière de la monarchie entrainait la mainmise sur la
fortune abbatiale : aucun abbé commendataire n’avait été nommé depuis la mort du
Cardinal Laroche-Aymon.
En 1728, les Chartreux percevaient 36 313 l.t. en loyers ; en 1741 les loyers atteignaient
37 625 l.t., une augmentation au premier regard très faible, mais qui fut en effet de
5% puisque le taxe des boues et lanternes n’entrait pas en ligne de compte comme
cela avait été le cas en 1728. En revanche, en 1790 les loyers dépassaient 71 000 l.t., et
ce chiffre ne tient pas compte du premier hôtel jouxtant le cloître des Chartreux qui
se louait 1200 l.t. en 1741, mais qui avait été concédé à titre de bail viager moyennant
12 000 l.t. en 1780. Les revenus nets des Chartreux augmentèrent plus que les revenus bruts à cause de la baisse des charges financières déclarées en 1790 par rapport
à ceux déclarées en 1728.

Chartreux
Revenus
Charges
Revenu net
Fermes
Loyers des maisons

1728
92 340
65 815
26 525
43 787
36 313

1790
152 471
51 530
100 941
60 243
71 000

Évolution
65%
-27%
280%
37%
96%

La hausse des loyers était loin d’être uniforme. Ce furent surtout les hôtels aristocratiques qui connurent une hausse de valeur locative. En particulier, les hôtels construits
aux abords du cloître, ayant pignon sur la rue d’Enfer, avaient vu leurs loyers grimper
de 11 515 l.t. en 1728 à 25 800 l.t. à la fin du siècle. Une maison située rue du Grenier
Saint-Lazare, louée 1688 l.t. en 1728, l’était 3000 l.t. en 1790. Le loyer des bâtiments et
des boutiques aux piliers de la Tonnellerie – 2116 l.t. en 1728 – avait presque sextuplé
18 Déclaration des biens de la mense abbatiale en 1790, Arch. nat., S 2858 ; Bail à ferme de la mense
abbatiale, Arch. nat., MC Et LVII 564. Dideron fut sans doute un prête-nom, mais les documents ne nous
permettent guère d’en savoir plus.
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en 60 ans pour atteindre 12 000 l.t. Cette hausse correspondait à une reconstruction
de taille. Une grande maison sise rue Hautefeuille, louée 2125 l.t. en 1728, avait presque doublé en prix locatif : son loyer atteignait 4000 l.t. en 1790. Cette augmentation
tenait sans doute à une unification de deux bâtiments loués jusque-là séparément,
et sans doute agencés en appartements loués par étage. Insistons sur l’existence de
semblables regroupements ailleurs, ce qui explique une hausse des loyers plus considérable que celle d’immeubles détachés. Ce phénomène constitue en quelque sorte
le pendant urbain des regroupements des baux agricoles.
L’accroissement des parts agricoles et urbaines dans le patrimoine des Chanoines de
Saint-Victor, également dotés d’énormes biens fonds ruraux, offre une image tout
à l’opposé de ce que nous venons de voir chez les Chartreux. À partir d’une comparaison des déclarations des Victorins, dressées de 1728 et de 1790, l’on aboutit à une
hausse nettement plus élevée des revenus agricoles que des recettes locatives parisiennes.

1728

1758

1786

1790

Revenus brut
Charges
Revenus nets

46 338
32 991
13 347

55 450
25 331
30 119

71 785
4 521
67 264

84 523
28 500
56 023

Hausse
1728–1790
87%
–
319%

Fermes
Loyers des maisons et chantiers
Locations intérieures

15 272
28 262
1 645

16 642
29 630
4 315

24 580
38 359
6 273

29 052
47 133
7 787

90%
67%
373%

Chanoines de Saint-Victor

Or, la déclaration de 1728 avait omis tant d’exploitations agricoles que la communauté dut remettre en 1733 une nouvelle déclaration qui énumérait l’ensemble des biens
ruraux, sans toutefois en indiquer la valeur des baux. Les chanoines se contentaient
de fournir au bureau diocésain le nom du notaire devant qui furent dressés les actes
ainsi que les dates de ceux-ci. Pire, la déclaration de 1790 ne comprend plus 6 maisons dans Paris que les chanoines durent vendre dans les années 1785–1786 suite
aux très graves malversations du chambrier Delaulne et du grand-prieur Philippeau
Duchesne. La mense conventuelle fut grevée de 200 000 l.t. de dettes en décembre
178419. Déjà, l’abbaye avait vendu une partie du chantier de Lecâ pour 40 000 l.t. Les
chiffres de 1790 ne permettent pas non plus une vision claire de l’évolution relative
des revenus ruraux et urbains.
Les Mathurins représentent un dernier cas de figure d’enrichissement parmi les
« grandes abbayes ». Ils purent tirer profit des terrains maraîchers situés sur l’ancien

19 D. FOURIER-BERNARD, L’abbaye royale de Saint-Victor et l’ordre des Chanoines réguliers de Saint-Victor de
Paris, vol. 2, Paris 1904, p. 238.
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bras mort de la Seine, une région marécageuse, appelée « les Porcherons », qui devint
à partir de la fin des années 1750 un objet de convoitises.

Augmentation
entre 1728 &
1790
12 749 l. t.
250%

Les Chanoines réguliers
de la Sainte Trinité

1728

1744

1756

1768

1773

1783

Fermes
Terrains loués en emphytéose ou à vie situés rue
Chaussée d’Antin ou rue
neuve des Mathurins
Loyers des maisons
Revenu global
Charges financières
Revenus net

3 645 l. t.

2 738 l. t.

4 595 l. t.

6 133 l. t.

6 692 l. t.

7 082 l. t.

6 995 l. t.

7 086 l. t.

8 302 l. t.

16 122 l. t.

28 463 l. t.

43 755 l. t.

47 540 l. t.

580%

14 185 l. t.
26 810 l. t.
3 901 l. t.
22 908 l. t.

15 070 l. t.
25 500 l. t.
3 051 l. t.
–

16 170 l. t.
31 377 l. t.
?
14 105 l. t.

16 300 l. t.
39 937 l. t.
7 420 l. t.
–

16 335 l. t.
51 490 l. t.
?
–

16 352 l. t.
67 189 l. t.
?
–

21 715 l. t.
89 747 l. t
12 436 l. t.
7 731 l. t.

53%
235%
218%
237%

1790

Les trois abbayes royales de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Victor et SainteGeneviève-du-Mont, de même que la Chartreuse du Luxembourg et le couvent des
Mathurins, s’étaient fortement enrichies au cours du XVIIIe siècle. La mense conventuelle de Saint-Germain-des-Prés connut une augmentation de revenus de 208% entre
1728 et 1790, tandis que la mense abbatiale connut une hausse de son revenu net
du même ordre. Les revenus nets des Chartreux augmentèrent de 208%. Les revenus
bruts des Victorins faillirent doubler, passant de 46 338 l.t. à 84 523 l.t. Ceux des Mathurins passèrent de 26 810 l.t. à 89 747 l.t.
Au total, en excluant les deux menses abbatiales, en 1728 les revenus bruts des 5
communautés atteignaient 306 110 l.t. ; soixante deux ans plus tard ils dépassaient
666 000 l.t. En 1728, les revenus immobiliers de toutes les grandes communautés
entraient pour 36% des revenus bruts ; en 1790, ils en constituaient environ 37%,
compte tenu des baux emphytéotiques des Mathurins ; sans cela, la part immobilière
tomberait à 30%.
En conclusion, sur le plan matériel, les anciennes institutions du Moyen Âge avaient
pu garder leurs avantages accumulés au fil des siècles. Leurs patrimoines urbains et
ruraux se prêtaient à des mises en valeur que les instituts pouvaient en général autofinancer, s’ils le souhaitaient.
Parmi les 27 communautés régulières d’hommes sises Rive gauche telle qu’elles
étaient au début du XVIIIe siècle, les neuf collèges monastiques tenaient une place
de premier rang au regard de leurs effectifs, même si le nombre d’étudiants réguliers
s’amoindrit au fur et à mesure que le siècle avança. L’état des revenus en 1790 révèle
l’ampleur de l’écart entre les collèges les plus pauvres et les plus riches. Mais cette
comparaison obscurcit le faible revenu par tête chez les grandes communautés de
mendiants, celles qui regroupaient le gros des effectifs :
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Collège
Grands Augustins
Cordeliers
Dominicains
Grands Carmes
Bernardins :
collège de Cîteaux
Prémontré
[ancienne observance]
Cluny ancienne
observance
La Merci
Grandmont
[ancienne observance]
Total

Eﬀectif
vers 1756
Revenu brut
(domestiques en 1756 l. t.
inclus)
100
62 924
138
42 654
84
34 332
77
35 413

55

Eﬀectif
Revenu brut
vers 1789
Revenu brut
par tête
(domestiques en 1790 l. t.
inclus)
630
51
65 214
309
79
45 133
408
31
42 725
460
61
40 214

Revenu brut
par tête

Évolution
par tête

1 278
571
1 378
660

102%
85%
237%
43%

42

20 54320

489

21

25 301

1 204

146%

>20

16 861

843

19

25 268

1 329

57%

3 41221

?

2122

14 525

691

?

3

311

103

2

588

294

-6%

7

5 134

733

0

–

–

–

>487

216 450

444

285

258 968

–

–

>16

En général, l’évolution brute des revenus entre 1756 et 1789 ne fut que d’environ
19%. Nonobstant ce chiffre assez faible, un constat essentiel s’impose : la baisse des
effectifs entraînait une hausse relative des revenus par effectif. Même si les tailles des
communautés en 1788 furent quelque peu supérieures aux chiffres relevés en 1790,
leur décroissance tout au long du siècle s’explique par le besoin de compenser la
perte du pouvoir d’achat.
Globalement mes recherches donnent lieu aux observations suivantes : les collèges
perdaient leurs effectifs au cours du XVIIIe siècle tandis que leurs sources de revenus
se transformaient : les loyers locatifs dominaient les recettes et le casuel des sacristies et les messes fondées reculaient sans disparaître. Les collèges les plus avertis
amélioraient leurs parcs locatifs. D’une façon générale, l’envolée des loyers liée à la
croissance démographique urbaine incitait les instituts de réorienter leurs investissements vers les immeubles locatifs. Les Grands Carmes firent construire une maison
locatif selon une conception neuve : un immeuble à appartements par étage et non
pas un immeuble étroit où les étages s’amoncelaient. Dès 1611, les Grands Augustins
avaient entrepris la construction d’un important parc locatif à l’intérieur de ce qu’
avait été leur cloître. Prenons à titre d’exemple d’une « communauté en crise » parmi
les collèges.

20 Chiffres de l’année 1766 : source Arch. nat., H 3899, citée par L. J. LEKAI, The Financial Status of the Parisian Collège of Saint Bernard, 1765–1790, « Analecta Cisterciena », 25, 1969, pp. 209–244.
21 Le calcul du revenu brut du collège pose d’énormes problèmes puisque le prieur ne déclarait que les
revenus perçus au diocèse de Paris ; le chiffre retenu ici se rapporte à la déclaration au greffe des gens de
mainmorte de l’an 1740, Arch. nat., S 7508.
22

Il s’agit de l’effectif en 1788, sans tenir compte des domestiques.
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Le Collège des Dominicains de la rue Saint-Jacques
Considérons le collège des Dominicains de la rue Saint-Jacques. Vieux de sept siècles,
doté d’un fief urbain, ayant bénéficié d’innombrables dons et legs au cours de son
existence, ce collège pouvait se prévaloir de tous ses quartiers de noblesse. Seigneurs
fonciers d’un fief urbain – « le fief du Clos » – les Dominicains possédaient une censive
de 7917 toises carrés, soit 2,86 hectares. Il était borné au
Nord-Ouest par la rue d’Enfer, au Sud-est par la rue du Faubourg Saint-Jacques. Au Nord-est par la rue
Hyacinthe & au Sud-est par le Domaine du Roi, elle comprend les rues St. Thomas St Dominique, Ste Catherine, Le cul-de-sac Saint-Dominique, un coté entier de la rue St. Hyacinthe, partie de celle du faubourg
St. Jacques & pareille étendue de la rue d’Enfer23.

Lors du relevé géométrique du fief, exécuté en 1753, la censive fut divisée en 65 parcelles. Le casuel des lods et ventes se montait à 1400 ou 1500 l.t. par an en 179024.
Le collège était également nu-propriétaire de 23 maisons, dont 5 situées dans leur
propre censive25. Or, son état, à la veille de sa suppression, ne laisse pas de surprendre : il témoigne d’une profonde défaillance dans son intégration urbaine. Malgré ses
biens fonds et sa puissance foncière, au moment du séquestre le collège connaissait
d’énormes déboires financiers et un endettement qui l’étranglait. Ses dettes actives
se chiffraient à 17 790 l.t. tandis que ses dettes passives dépassaient 40 692 l.t.
En regardant l’évolution des revenus de la communauté entre 1728 et 1789, nous
constatons une stagnation totale en valeur réelle des revenus. Cette stagnation, malgré des reconstructions d’immeubles à loyer, s’explique en grande partie par l’impossibilité du couvent à mettre en place un plan immobilier. En 1782, l’église du couvent
fut fermée sur l’ordre de la police : la communauté se dépeuplait, et ce dépeuplement créait un obstacle supplémentaire empêchant la célébration des messes, ce
qui mettait en cause l’une finalités même de la communauté. Nous reviendrons sur la
question des messes célébrées dans les églises conventuelles.
Il est même remarquable de voir un taux d’accroissement des revenus plus important
dans les communautés de la Réforme catholique que chez les Grandes Abbayes. Le
fait est indéniable. En moyenne, les cinq communautés totalement urbanisées, sises
Rive gauche, à savoir les Dominicains, les Carmes déchaussés, les Augustins réformés,
les Prémontrés réformés et les Théatins, connurent un accroissement de leurs revenus de l’ordre de 251% entre 1728 et 1790.
Toutefois, cette réussite avait une face cachée : un endettement énorme accablait ces
couvents qui s’étaient lancés dans des réalisations immobilières de grande envergure. Si le terme de « crise » ne pouvait s’appliquer à la situation financière de toutes les
communautés post-tridentines à la veille de la Révolution, la profonde déconfiture
de certaines résultait d’un lent étranglement financier : les Théatins et les Prémon23

Arch. nat., S 4228, déclaration du 27 février, 1790.

24

Ibidem.

25

Arch. nat., S 4240, terrier du Fief du Clos, f° 301, 311, 319, 323, 329.
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trés étaient au bord du gouffre en 1789. Certes, il faut se garder de peindre tout en
noir : trois des bâtisseurs – le noviciat des Dominicains, les Carmes déchaussés et
les Augustins réformés – avaient réussi à résorber leurs dettes. Dans le cas des deux
premiers, en 1789, on pouvait entrevoir l’aube d’un deuxième âge d’or puisqu’une
fois que leurs emprunts eussent été remboursés, ces communautés auraient bénéficié d’exceptionnels revenus. Par une ironie du sort, l’histoire leur ravit une victoire
financière et c’est à partir de leurs biens fonds si scrupuleusement libérés de tout
hypothèque, que l’État français, à son tour, s’endetta.
À l’exception des Oratoriens et des Bénédictins anglais, dotés de prieurés ruraux,
toutes les communautés post-tridentines tiraient le plus clair de leurs revenus de
leurs loyers urbains. Ces loyers avaient pris un essor vertigineux depuis les années
1720. Les hausses observées ne laissent de surprendre.
Le noviciat des Dominicains n’avait bénéficié que d’une hausse de 72% des revenus
bruts ; il ne connaissait cependant qu’un désavantage relatif puisque, en 1728 déjà,
il encaissait environ 52 000 l.t. de loyers. Ces loyers excédaient les recettes locatives
de toute autre communauté post-tridentine durant le premier tiers du XVIIIe siècle.
Ce ne fut qu’à partir des années 1760 que les Carmes déchaussés rivalisèrent avec
les Dominicains. La bonne fortune des Carmes déchaussés ne se démentit plus. La
croissance de leurs recettes laisse l’observateur pantois : si leur revenu total ne crût
que de 300% en 62 ans, leurs recettes locatives avaient presque décuplé, passant de
6600 l.t. par an en 1728 pour atteindre 66 176 l.t. en 1790 !
Voici une graphique des revenus des Théatins. La croissance paraît spectaculaire
à partir des années 1730s lors des compagnes de construction :

Néanmoins, il y eut un revers de la médaille. En 1790, c’étaient les communautés qui
avaient bâti le plus qui étaient encore le plus grevées d’arrérages de rentes constituées. À cette époque, les Carmes déchaussés payaient 11 064 l.t. en rentes constituées, ce qui représentait un capital d’au moins 292 566 l.t., et 4494 l.t. en rentes
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viagères. Les Théatins payaient des arrérages de 20 284 l.t. sur un capital de 432 867
l.t. en rentes constituées et 2730 l.t. en rentes viagères sur un capital de 29 200 l.t. Les
Prémontrés réformés s’acquittaient de 9993 l.t. en arrérages de rentes constituées
à principal de 236 230 l.t. et 419 l.t. en rente viagères à principal de 2491 l.t.26 Les Augustins réformés devaient 68 218 l.t. en capital de rentes constituées pour lesquelles
ils s’acquittaient de 2926 l.t. d’arrérages, et ils payaient les arrérages de 4857 l.t. en
rentes viagères sur un capital de 55 600 l.t.
Le poids des arrérages était énorme pour les bâtisseurs : en 1790, sur un revenu brut
de 49 290 l.t., les Théatins dépensaient 47% en arrérages de rentes. Les Prémontrés
percevaient 42 305 l.t. en revenus bruts, dont presque 25% furent destinés au service
de leur dette en rentes constituées ou viagères. Les Augustins percevaient 45 763
l.t. et payaient 7783 l.t. en arrérages, toutes rentes confondues, soit environ 17% de
leurs recettes brutes. Avec un revenu brut de 107 547 l.t., les Carmes déchaussés
dépensaient 14,45% en arrérages de rentes constituées ou viagères. Entre ces quatre
communautés, en 1790, le capital qui restait dû aux créanciers de rentes constituées
s’élevait à 1 029 881 l.t.

Les effectifs : une lente saignée
Tentons le calcul global du nombre de religieux demeurant sur la Rive gauche au
cours du XVIIIe siècle. Nous avons indiqué dans les colonnes à droite de chaque type
d’institution, le pourcentage de l’effectif formé de domestiques et de frères convers,
c’est-à-dire les individus non ordonnés de la communauté, prise au sens large de tous
ceux qui vivaient dans le cloître.

Année

1728
1756
1790

Grandes Abbayes
convers et
%
religieux
domestiques
194
175
47±5
199
>46
18
158
76
32

religieux
512
410
215

Collèges
convers et
domestiques
39
35
40

%
7
7,8
15

Institutions post-tridentines
convers et
%
religieux
domestiques
384
44
9
371
60
14
181
70
28

Il faut noter que le nombre des domestiques n’a jamais excédé 10% de celui des religieux profès : dans les collèges mendiants les tâches domestiques sont échues aux
frères lais ou convers; ces derniers furent au nombre de 8 chez les Dominicains (en
1766), 6 chez les Cordeliers (en 1757), 10 chez les Carmes (en 1770) et 10 chez les
Grands Augustins (vers 1771). La situation est tout autre dans les Grandes Abbayes
et les institutions post-tridentines : là, on voit que le pourcentage de domestiques
ou de convers frôlait le tiers de l’effectif global. S’il y eut une baisse apparente dans
les grandes abbayes, elle résulte en partie d’un manque de renseignements dans les
déclarations de 1790.
26 Arch. nat., S 4342.
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Un critique malveillant pourrait incriminer les religieux d’avoir mené un train de vie
assez faste, puisque d’après les statistiques ils étaient de mieux en mieux servis. Or
ces observations cyniques ne prennent pas en compte les difficultés qui résultaient
de la baisse des effectifs : il fallait veiller à la bonne marche des communautés. S’il
y avait moins de frères convers, une augmentation de la domesticité devenait une
obligation impérieuse. Le nombre de convers mauristes à Saint-Germain-des-Prés
passa de 40 en 1728 à beaucoup moins en 1790 puisqu’il y eut une chute de 50% de
réguliers entre les deux dates, tandis le nombre de domestiques passa de 16 à 22.
Chez les Chartreux, il y eut un phénomène pareil : 31 religieux et 33 domestiques en
1790 par rapport à 60 religieux et 42 domestiques en 1728. Donc, dans les grandes
abbayes, une perte de convers fut partiellement compensée par une hausse de domestiques. Nous constatons une évolution semblable chez les collèges monastiques
où les effectifs fondirent au cours du siècle : le nombre de réguliers chuta de moitié, si
nous acceptons les états dressés en 1790. Sans aucun doute, depuis le début du XVIIIe
siècle le nombre d’étudiants diminua fortement tandis que le nombre de convers et
de domestiques restait stable.
Nous observons un fait similaire chez les communautés post-tridentines. Chez les
Carmes déchaussés, le nombre de frères convers doubla tandis celui des profès chuta
de moitié. S’agit-il d’une tentative de rééquilibrer la communauté ? Les frères convers
suppléaient-ils au manque de frères profès lors de la célébration de la messe ? Chose
impossible, du moins le croira-t-on de prime abord ; toutefois les Grands Augustins
portèrent dans leur déclaration de 1771 l’indication qu’ils avaient six frères lais, « ad
usum chori », dont « un profès tacite »27. Les Carmes déchaussés usaient-ils de frères
lais pour suppléer au manque de profès ? Nous n’en savons rien. Il faut également
reconnaître la présence des frères donnés chez les Carmes déchaussés, ceux-ci occupant une station plus basse dans la hiérarchie conventuelle que celle des frères lais.
Dans le noviciat général des Dominicains, l’autre grande communauté post-tridentine, l’effectif des convers et domestiques resta stable au cours du siècle. Dressons
un dernier tableau, celui de l’effectif total des communautés où nous avons porté le
pourcentage des effectifs de chaque catégorie par rapport au total :

Année
1728
1756
1790

Grandes Abbayes
369
>245
>234

%
27
21
31

Collèges
552
445
255

%
42
41
35

Institutions post-tridentines
428
431
251

%
31
38
34

Eﬀectif total
1349
1121
740

L’effectif total, nous devons y insister, comprend à la fois les laïcs engagés en tant que
domestiques, les frères convers et les religieux.
Qu’en conclure ? Hormis le fait manifeste de la baisse globale, les renseignements
extraits des déclarations mettent en relief, dans les années 1780, une situation étran27 Arch. nat., G9-9.
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ge voire paradoxale : les communautés religieuses se laïcisaient. Derrière les hautes
murailles des cloîtres, la présence des clercs ordonnés cédait devant celle des frères
convers et des domestiques dont la pourcentage dans l’effectif grandissait sans cesse,
au moins 25% des effectifs auraient été composés de laïcs ou de frères lais en 1790,
contre 15% en 172828. Encore faut-il observer qu’en excluant des calculs les collèges
monastiques, le pourcentage passerait de 25% en 1728 à 30% en 1790, ce qui signifie
un fort taux de « laïcisation » même au début du siècle. La présence des domestiques révèle jusqu’à quel point le « siècle » s’infiltra dans le monde des communautés,
mêmes celles les plus vouées au recueillement et à l’éloignement du siècle. Certes, il
ne faut pas forcer le trait en insistant sur des rapports avec le monde laïc qui étaient
devenus inévitables dans un milieu urbain. Mais, le rapport numérique des serviteurs aux « maîtres » renforce l’image d’une forte intégration des communautés dans
l’univers urbain laïc.
Si la chute des vocations tenait en partie aux menaces de suppression que faisait planer la Commission des réguliers, il faut se demander si certaines communautés n’ont
pas réagi à la hausse des denrées et du coût de la vie en général au cours du siècle
en réduisant la taille des communautés. Nous pouvons même nous poser la question
suivante : les domestiques en tant que gagistes, ne coûtaient-ils pas moins cher aux
communautés que les frères convers âgés et infirmes que les communautés ne pouvaient pas renvoyer ? Nous verrons plus loin que les Grands Augustins adoptèrent
consciemment une stratégie visant à réduire leurs effectifs pour résorber leurs dettes : ils réduisirent leur nombre de frères lais devant une montée d’endettement, mais
ils renvoyèrent également deux portiers et un sacristain.

La crise du Système Law et ses séquelles
La construction et le financement des parcs locatifs au XVIIe siècle entrainent les
collèges des Grands Augustins et des Dominicains sur un lourd endettement. Les
cycles d’emprunt et de remboursement se ressemblent chez les uns et les autres. Il
est d’autant plus surprenant de constater que tous les deux ont su tirer profiter de
la crise du Système de Law pour venir à bout de la multiplicité de leurs créances29.
En effet, chaque communauté trouva un prêteur à taux faible qui, au moment de la
dévaluation des billets de banque, en voulant éviter une perte total du placement se
contenta de recevoir des biens mobiliers en contrepartie de son prêt. L’argent emprunté, lui, fut employé dans le remboursement de l’ancienne dette. Les prêteurs
espéraient se voir rembourser en numéraire et donc récupérer leur mise en bon aloi.
28 Ce chiffre est fondé sur 20 frères lais à Saint-Germain-des-Prés; leur nombre se situait entre 20 et 40,
marge d’erreur importante.
29 Sur les effects du Système voir É. SUIRE, Les religieux français face à la faillite du système financier de Law,
[in :] L. COSTE, S. GUILLAUME (dir.), Élites et crises du XVIe au XXIe siècle. Europe et outre-mer (Armand Colin – recherches), Paris 2014, pp. 377–390. Pour un survol Ph. HOFFMAN, G. POSTEL-VINAY, J.-L. ROSENTHAL, Des marchés
sans prix. Une économie politique du crédit à Paris, 1660–1870 (Civilisations et sociétés, 105), Paris 2001 ;
plus détaillé F. VELDE, Government Equity and Money. John Law’s System in 1720 France, working paper, 200331, Federal Réserve Bank of Chicago.
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Il a été soutenu que la chute du Système détourna les investisseurs de la spéculation mobilière et les réorienta vers la spéculation immobilière. Natacha Coquéry écrit,
à l’égard des hôtels aristocratiques, que
après la banqueroute de Law ; le montant des loyers et la méfiance vont inciter les détenteurs de capitaux
à investir dans les immeubles locatifs30.

En fait, l’investissement dans les immeubles locatifs remonte à plusieurs années
avant la mise en place du système comme en témoignent les exemples des Carmes déchaussés, les mauristes de Saint Germain de Prés, les Chartreux ; de même,
la prieuré de Saint-Martin des Champs fit élever un ensemble de bâtiments destinés
à la location à partir de 171231.
Toutefois, il faut également souligner un aspect néfaste de la chute du système et
l’épuration de la faillite qui en découlait : la réduction massive de l’endettement au
moyen de l’opération du Visa. Ce que de nos jours serait affublé du titre « restructuration de la dette » ou plus simplement « a haircut ». En effet, la laine a été tondue. Les
capitaux furent amputés d’un pourcentage de leur valeur et le taux d’intérêt sur les
rentes constituées fut réduit. Chez les Dominicains de la rue Saint Jacques, en 1729,
Innocent XIII accorda un bref en faveur de l’ordre des frères prêcheurs pour réduire
leurs fondations à « une juste valeur ». Suite à cette réduction la sacristie se trouvait
chargée de 116 grandes messes et 1704 basses messes par an donc 66 fondations
furent supprimées. En 1742 de nouveau eut lieu une réduction des messes, cette fois
elle fut accordée par Benoît XIV. Dorénavant la sacristie acquittait 81 grandes messes
et 923 basses messes par an32.
Les communautés post-tridentines ne célébraient pas autant de messes de fondation
que les collèges monastiques. Il est clair que la comparaison entre les communautés
dont la fondation ne remontait qu’à deux siècles en arrière et celles qui naquirent au
XIIIe siècle est, pour le moins, délicate puisque les dernières avaient l’avantage d’une
accumulation pluriséculaire de fondations. Malgré cet avantage, nous avons déjà vu
le problème des réductions des messes, conséquence inéluctable de l’inflation, et sanctionnée d’ailleurs par le Concile de Trente33. Il est difficile d’établir un chiffre exact de
30 N. COQUERY, L’hôtel aristocratique. Le marché du luxe à Paris au XVIIIe siècle (Histoire moderne, 39), Paris
1998, p. 236.
31 Voir J.-P. DÉREL, Constructions civiles du début du XVIIIe siècle à Saint-Martin-des-Champs de Paris, « Bulletin de la société de l’histoire de l’art français », 1957, pp. 151–165, et plus récemment A. GADY, La rage
de la bâtisse. Le cas du prieuré Saint-Martin des Champs, « Paris et Ile-de-France – Mémoires », 48, 1997, pp.
411–426. Gady voit dans les constructions civiles de Saint-Martin un projet élaboré vers 1704 : or nous
avons constaté un acte de vente passé en 1712 qui cédait la seigneurie de Noisy-le-Grand au financier Paul
Poisson, bientôt dépouillé de ses biens lors du premier visa.
32 P. DE RAED, La fortune des Jacobins de la rue Saint Jacques sous l’ancien Régime, Université de Paris VIII,
1989, dact. [mémoire de maîtrise d’histoire], Arch. nat., S 4229, confectionné en 1768.
33 Cf. à cet égard les remarques dans l’article Fondations, [in :] D. DE MAILLANE, Dictionnaire de droit canonique,
et de pratique bénéficiale, conféré avec les maximes et la jurisprudence de France [...] Le tout mis dans un ordre qui
donne une connoissance exacte des canons de discipline, des usages de la cour de Rome, des pays d’obédience &
des pays libres, de la pratique & des regles de la chancellerie romaine, de la forme des provisions que en émanent
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la croissance des fondations au cours du XVIIIe siècle : cette difficulté tient à l’absence
de livres de fondations pour la période tandis qu’ils sont assez répandus pour le XVIIe
siècle34. Cette absence ne signifie pas évidemment que la fondation de messe ne jouit
plus du même respect qu’aux siècles précédents. Mais il est clair que le manque de tels
documents ne suggère point une importance accrue de ce type dévotion.
Une croissance faible ou nulle des fondations de messes caractérise en général les
communautés post-tridentines. Cette situation résultait en grande partie de leur capacité de célébration, puisqu’un nombre moindre de pères profès mettait un plafond
à la quantité de messes que chaque couvent pouvait célébrer sans faire appel à des
prêtres « étrangers ». Le noviciat des Dominicains n’était chargé que de 1800 messes
de fondation tant hautes que basses avec « quelques saluts et bénédictions du Saint
Sacrement »35. Il s’en faut que toutes les communautés fussent si peu chargées. Les
Carmes déchaussés servent de contre-exemple : à la fin du XVIIIe siècle, ils en avaient
à leur charge environ 10 000, un nombre loin d’être négligeable.
Souvent, dans les cas des fondations de messes, les fonds furent affectés à l’entretien
des immeubles plutôt qu’investis dans des rentes constituées36. Chez les Feuillants,
seuls les fonds d’une seule messe sont explicitement déclarés « fondus dans la rente
sur le roi »37. Chez le noviciat des Dominicains, les fonds de ces fondations avaient
essentiellement été utilisés à payer l’acquisition des terrains de leur cloître et des
maisons locatives qui l’entouraient. De même, la construction de ces maisons locatives avait été financée partiellement par les fondations reçues. En 1790, les Dominicains de la rue de Bac se sentaient
déchargés de l’acquit de toutes les susdites fondations attendu qu’ils ne jouissent plus des revenus de
leurs maisons, étant réduites eux-mêmes à une pension viagère et alimentaire38.

Les fondations de messes étaient représentées le plus souvent dans l’actif à travers la
présence des rentes, mais parfois elles étaient la contrepartie de sommes payées en
une fois. La plupart des communautés voulaient assimiler les fondations de messes
aux charges. En 1790, selon leur déclaration, les Prémontrés de la Croix Rouge faisaient
une exposition du Saint Sacrement et célébraient un salut tous les samedis de l’année
fondé par la Reine Anne d’Autriche et Louis XIV son fils moyennant la somme de dix mille livres une fois
payées39.
pour ce royaume, des indults, des expectatives, des exemptions, de la hiérarchie ecclésiastique, des droits & de
l’autorité du pape en France, & généralement de tout ce qui peut regarder, dans le droit canoni que, les biens & la
police extérieure de l’Eglise, 3e édition, vol. 3, Lyon 1776.
34

Nous avons retrouvé une référence à un livre de la sacristie chez les Grands Carmes.

35 Arch. nat., S 4220.
36 Arch. nat., S 4165 et LL 1543 font état des dons dans l’intention de fonder une messe, telle que l’a fait
Madame de Liancourt en 1715. Ces fonds furent utilisés pour des réparations pressantes.
37 Arch. nat., S 4164.
38

Arch. nat., S 4220 : déclaration du 28 mai 1789, Louis Breymand, prieur.

39 Arch. nat., S 4340.

Les crises de l’église régulière parisienne au XVIIIe siècle

63

Les Prémontrés ajoutaient que
les contrats de rente qui nous ont été donnés par différens particuliers sont à charge de 64 saluts de Saint
Sacrement tant les dimanches que plusieurs autres fêtes de l’année; 23 obits et 2239 messes basses40.

Les Bénédictins anglais faisaient figurer parmi leurs charges l’obligation de célébrer
tous les ans cinq services solennels et de
dire 558 messes à l’intention des fondateurs; lesquelles obligations sont régulièrement acquittées par les
religieux de notre communauté41.

L’Institut de l’Oratoire ne parlait pas de messes de fondation dans leur noviciat, en
revanche, l’Institut payait 7000 l.t. pour la desserte de la cure de Saint-Paul-aux-Bois,
ainsi que pour assurer les fondations rattachées au prieuré du même nom42.
Même en nombre plus restreint que chez les collèges, les fondations excédaient les
capacités des communautés. En 1790, les Augustins réformés affirment lorsqu’ils
comptabilisent le nombre de messes à célébrer annuellement :
La sacristie étant chargée annuellement de six mille quarante six messes tant hautes que basses, de fondation; et d’autres offices, à quoi ne peut suffire le nombre actuel des Religieux de chœur, valides ; le Casuel
est devenu absolument nul, de sorte qu’on est obligé de prendre encore sur les revenus ordinaires de la
maison en supplément du produit des chaises et tribunes, pour subvenir aux frais du culte et salarier des
prêtres étrangers qui veulent bien de tems en tems aider à acquitter lesd. fondation [...]43.

De même, la communauté des Feuillants, réduite à cinq prêtres, ne pouvait plus célébrer
une grande quantité de messes de fondation. En 1790 la communauté déclara :
La sacristie est chargée d’acquitter chaque année cent quatre-vingt messes. Elles sont toutes acquittées
jusqu’au premier janvier de la présente année. Plus il s’est dit un salut tous les mardis de chaque semaine
en l’honneur des Saints Anges Gardiens44.

Peu de messes, donc, avaient été fondées en plus d’un siècle et demi. Ce qui explique,
du moins partiellement, l’absence dans leurs déclarations de tout revenu lié à des
messes fondées.

Les recettes de la sacristie
Il convient d’aborder la source de revenu la plus difficilement saisissable, à savoir, les
recettes de la sacristie. Ces recettes de sacristie ne renseignent pas seulement sur les
« gains » pécuniaires du couvent mais, de manière indirecte certes, sur la fréquentation de l’église et la force de la dévotion, dans la mesure où celle-ci s’accompagne
d’une rémunération en espèces. Nous avons rassemblé un certain nombre de données. Si une crise de dévotion sévissait, que les réguliers parisiens connussent une
40

Ibidem.

41 Arch. nat., S 3656.
42 Arch. nat., S 6815.
43 Arch. nat., S 3641.
44 Arch. nat., S 4165.
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désaffection auprès des fidèles, ne se refléterait-elle aux gestes pieux que furent la
rémunération des messes ponctuelles ?
Les recettes de la sacristie n’avaient jamais été comptabilisées par les Jacobins dans leurs
déclarations. En 1756, les religieux affirmèrent avoir reçu 29 617 l.t. à la sacristie depuis
dix ans, soit 2961 l.t. par an45. « Laquelle somme », écrivirent-ils, « est plus qu’absorbée
par les dépenses indispensables par la susdite sacristie »46. Or, nous savons que, d’après
leur registre de recettes, du 6 août 1727 au 24 octobre 1728 (13,5 mois) le couvent reçut
6461 l.t., et du 25 octobre 1728 au 18 juin 1730 (19,5 mois), 7462 l.t.47, ce qui revient
en moyenne à 4700 l.t. par an. La déclaration rédigée en 1728 minora les revenus de
couvent de 18%. Si les revenus bruts du couvent se situaient autour de 31 108 l.t. vers
1728, la croissance au bout de 62 ans n’aurait été que de l’ordre de 37%. Dans le tableau
ci-dessous, nous avons porté cette évolution réelle entre parenthèses :

Collège des Dominicains

1728

1744

1756

1761

1766

1783

1790

Revenus bruts en l.t.

26 408

30 788

34 332

34 847

35 409

–

42 725

Charges
Loyers

14 486
21 181

19 313
24 518

17 437
24 938

–
–

19 752
–

–
30 103

3 118
33 336

Augmentation
entre 1728 & 1790
61%
(37% avec sacristie)
57%

Pour le couvent, la stagnation des revenus entravait toute capacité d’investissement.
Pour être en mesure de reconstruire ces bâtiments, il fallait réduire leurs effectifs,
mais une telle réduction entraînait une baisse du nombre de profès aptes à célébrer
les messes, ce qui obligea la communauté à procéder à une réduction du nombre de
celles-ci. Sur les réductions que les services eurent à subir au cours du siècle, et les
conséquences néfastes qu’elles entraînèrent à l’égard des fondations perpétuelles,
écoutons le témoignage du prieur des Dominicains qui écrivait en 1790 :
Presque tous nos biens sont hypothéqués pour assurance des fondations dont notre communauté est
chargée. Ces fonds ont été en grand partie acquis ou augmentés au moyen des sommes données par les
fondateurs avec obligation de certains services ecclésiastiques qu’une communauté seule peut remplir.
Ce sont des offices publics solennels des prières faites en commun, des grands-messes; sermons, etc. Plusieurs de ces fonds mis d’abord en contrats sur le Roi, sur le clergé, sur des corps ou des particuliers ont
souffert des diminutions considérables qui ont obligé la communauté de recourir à des réductions de
services dont la dernière est de 1742. D’après cette opération, il reste encore cent quatre-vingt quatre
grand-messes & 1440 basses à acquitter par an. Les maisons que nous possédons ont été bâties, réparées,
entretenues au moyens des remboursements de fonds chargés des services ecclésiastiques, qui occupent
habituellement notre communauté48.

45 Arch. nat., S 7497.
46

Ibidem.

47

P. DE RAED, La fortune des Jacobins, p. 115, citant les registres Arch. nat., H5 3969.

48 Arch. nat., S 4228.
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La fermeture de l’église aurait donc empêché la célébration des messes, ce qui mettait en péril l’existence même de la communauté. Il n’est nullement mention des
célébrations de messes assurées ailleurs. Or la perte des recettes de la sacristie hâtait
la déchéance de la communauté. Pire, S. Hasquenoph a insisté sur la carence principale de cette communauté : le délaissement des jeunes prédicateurs pour l’intérêt
du couvent. En effet, plusieurs prêtres, étudiants en théologie, sortaient prêcher et
célébrer la messe ailleurs pour « s’en approprier la rétribution »49. La fermeture de
l’église aurait nécessité que l’on cherche à célébrer des messes ailleurs.
Pour les Grands Carmes, nous disposons d’une série de données précises sur une
période de 50 ans, de 1732 à 1782. Malheureusement, la déclaration remise aux autorités municipales en 1790 ne contient aucun renseignement sur la sacristie. Les chiffres des années 1732, 1733, 1781 et 1781 proviennent du registre des recettes50. En
1753, le procureur des Grands Carmes évalua la recette annuelle de la sacristie à 8500
l.t. en moyenne sur les trois ans de sa procure. En 1761, le procureur écrivit que :
Le produit de la sacristie pendant les douze premiers mois de la procure du P Jehan, déduction faite de la
dépense, monte à la somme de 8447 l.t. 11 sols; le produit des douze mois suivants 8062 l.t. 1 s; le produit
des douze derniers mois 7036 l.t. 1 sol 6 deniers51.

Ce qui établit une moyenne pour les recettes de 7848 l.t. par an. On trouvera ci-dessous plusieurs séries de données que nous avons extraites du registre de recettes. Il
s’agit de sondages, et non de la totalité des chiffres pour toutes les années :

Mois
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Total

Année 1732
montant
629
460
702
521
630
469
904
480
407
551
646
590
6 989

Année 1733
montant
613
544
650
585
688
546
799
–
713
852
792
552
7 334

Année 1750–1753
recette moyenne
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8 500

Année 1758–1761
recette moyenne
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7 848

Année 1781
montant
533
343
622
631
639
534
535
572
429
460
678
472
6 448

Année 1782
montant
389
416
301
469
444
411
443
378
296
442
624
404
5 017

49 Ce sont les paroles du Père Lacombe, prieur du couvent, cités par S. HASQUENOPH, Les dominicains au
XVIIIe siècle, crise d’identité, « Revue d’histoire de l’Eglise de France », 30, 1994, pp. 250–251.
50 Arch. nat., H5 3929.
51

Ibidem, fol. 437.
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En 1753, d’après le travail méticuleux du Père Dulaurent, les recettes de la sacristie
contribuaient pour environ 26% des revenus bruts du couvent. En 1761, ce montant
se situait aux alentours de 20% du revenu global. C’est dire la valeur que revêtait
l’apport du casuel. C’est dire aussi jusqu’à quel point la fortune des communautés
reposa sur des bases précaires, du moins pendant la premier tiers du siècle, avant
leurs efforts pour revaloriser les immeubles locatifs appartenant au couvent. Les
pourcentages du casuel dans le revenu global du couvent décroissent à partir de 1761 :
Année

Pourcentage de revenu

1728
1753
1756
1761
1770
1782
1790

22,32
25,26
23,02
22,90
19,04
12,00
?

Chez les Grands Carmes, les recettes de la sacristie ne furent pour ainsi dire jamais
déclarées : leur caractère aléatoire les excluait des postes fixes dans les déclarations
fiscales, et leur poids, non négligeable tout au long du siècle (de 24% en 1728 à 12%
en 1782), aurait grossi la base d’imposition de la communauté. La valeur des recettes
souligne un trait significatif des Grands Carmes : ils répondaient à une plus grande
demande de messes au quotidien que ne le faisaient la plupart des communautés.
Les Grands Augustins avaient cherché à dissimuler leurs recettes de la sacristie
lorsqu’ils faisaient état de leurs revenus. En 1756, ils déclarent ne tirer que 1500 l.t. du
casuel au vu des frais occasionnés par la célébration des messes des défunts de leur
ordre entier52. Or, un bilan de leurs finances dressé en 1762 dépeint un casuel nettement plus important : dans « l’état exact du revenu », on lit que la sacristie « a rendu
dans les trois ans du premier juillet 1753 au premier juillet 1756, 27 903 l.t. », soit en
moyenne 6 fois le montant déclaré à la chambre des décimes en 175653. Entre juillet
1756 et juillet 1759, la sacristie avait rendu 24 625 l.t. et du premier juillet 1759 au
premier juillet 1760 : 6457 l.t., du premier juillet 1760 au premier juillet 1761 : 6468 l.t.
et du premier juillet 1761 au premier juillet 1762 : 6605 l.t. En 1771, la moyenne sur
10 ans s’établit autour de 6500 l.t.; toutefois, ce montant tenait compte de quelques
locations intérieures, donc il serait raisonnable d’en défalquer au moins 500 l.t. par
an pour arriver à 5000 l.t. pour la sacristie seule54. Dans la décennie suivante il y eut
une chute vertigineuse de recettes de la sacristie. Nous avons relevé les recettes de la
sacristie pour les années 1781, 1782 et 178355 :
52

Arch. nat., S 7496, déclaration du 4 décembre 1756.

53 Arch. nat., S 3632.
54 Arch. nat., G9 9.
55

Arch. nat., H5 3892 et 3893.
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de la veuve Bros qui distribue les bougies dans notre église [de la somme de trois cents livres] pour être
employés à dire des messes après sa mort selon ses intentions qu’elle m’expliquera. La ditte veuve a déjà
donné au R.P.N. M. Carlez procureur en 1747 pareille somme de trois cents livres. Elle m’a dit que si elle se
trouvait dans la nécessité elle espérait que la communauté lui remettrait quelque chose sure les dit 600#.
Je l’ai assurée que le cas échéant, ses espérances ne seroient pas trompées et que la communauté ne
l’abandonnerait pas56.

Remettre des économies aux mains du procureur pour la célébration des messes traduit-il un simple acte pieux, ou bien une consignation de fonds dans un lieu sûr ?
Combien de recettes à la sacristie, apparemment pour l’acquit des fondations, correspondaient-elles à un tel dépôt de fonds ? À partir de l’année 1776, nous pouvons
imputer l’interdiction d’inhumer les dépouilles dans les églises comme cause d’une
partie de la baisse. Encore faut-il savoir la part du casuel qui provenait des inhumations. Un dernier commentaire mérite d’être fait : au cours des années 1740, la police
et les autorités royales cherchèrent à empêcher l’apparition des « cultes » consacrés
aux « saints » jansénistes, dont le diacre Pâris. Malheureusement, nous n’avons pas pu
obtenir des données précises sur ces années-là ; on peut cependant se poser la question de savoir si l’importance du casuel pendant la première moitié du XVIIIe siècle
n’était pas en partie liée à la ferveur populaire envers ces pseudo-saints.
Si les recettes de sacristie se sont plus ou moins maintenues en valeur nominale au
cours du XVIIIe siècle, leur valeur relative – par rapport au coût de la vie – a clairement
baissé. Pour qu’elles retinssent tout leur poids relatif dans les revenus des communautés, il eût fallu qu’elles s’accrussent d’environ 60% depuis 1728; manifestement,
cet accroissement n’a pas eu lieu.
Les recettes de la sacristie n’étaient pas une source de revenu essentielle chez les
communautés post-tridentines sises Rive gauche : généralement, la faiblesse relative
du casuel détranche nettement avec ce que nous avons pu constater chez les collèges. La faiblesse du casuel s’oppose à la force même de celui reçu par d’autres communautés post-tridentines implantées sur la rive droite. Le cas le plus frappant est
celui des Augustins réformés de la Place de Victoires. Pour ces derniers, nous savons
que d’avril 1784 à mars 1785, le tronc de la sacristie recueillit 24 247 l.t., et qued’avril
1785 à mars 1786 il en recueillit 18 962 l.t.57 Ces fortes sommes tenaient au manque
d’autres sacristies dans cette grande paroisse, à part celle de Saint-Eustache.
En ce qui concerne la sacristie des Carmes Billettes, également situés Rive droite, seules de très courtes séries de recettes subsistent pour les années 1729–1745 et les
années 1787–1790. Néanmoins, elles nous permettent de dégager un trait étonnant :
les massives sommes encaissées dans les années 1730. Le tableau ci-dessous met
en regard les revenus déclarés spontanément au syndic diocésain chargé d’établir
l’assiette des décimes ainsi qu’au greffe des gens de mainmorte, et les sommes rapportées dans les « états fidèles » établis par les procureurs successifs de la maison. Le
56 Arch. nat., H5 3929, fol. 367, février 1752.
57 Arch. nat., S 3645, comptes de deux années rendus au Chapitre général par le procureur de la maison
de Paris.
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casuel ne figure jamais dans les déclarations destinées aux instances de perception,
et pour cause : les recettes « aléatoires » surpassaient toutes les autres sources confondues ! Du moins pour la quinzaine d’années pour lesquelles les documents sont
conservés.

Année

Revenu déclaré

Casuel total perçu d’après des documents internes

1728

14 349,5

?

1732

17 998

20 384 (moyenne sur 3 ans)

1735

–

1739

–

1742

21 801

20 687 (moyenne sur 3 ans)

1745

21 550

20 549 (moyenne sur 3 ans)

1756

21 107

?

1766

19 578

?

1782

26 371

?8 552

1787

–

8 552

1788

–

10 268

1789

28 201

8 452

En ce qui concerne la sacristie seule (l’autre source principale étant la quête) nous
savons que pendant les années 1729–1732 elle rapportait, en moyenne, 15 509 l.t. ;
entre 1732 et 1735, 17 017 l.t. en moyenne ; entre 1735 et 1739, la moyenne fut de
22 307 l.t. Entre 1739 et 1742, la moyenne fut de 16 555 l.t. et entre 1742 et 1745, elle
fut de 16 807. À ces recettes, il convient d’ajouter le résultat des quêtes : les moyennes
sur les 4 triennats mentionnés précédemment sont 4562 l.t., 4218 l.t., 5320 l.t. et 3742
l.t. En 1788, la sacristie a rapporté 10 268 l.t. et en 1789, la somme s’élevait à 8452
l.t. En 1790, les six premiers mois de l’année ont vu 2219 l.t. de recettes. La conclusion
qui s’impose est que la source prépondérante de recettes des Carmes Billettes, au début du siècle, était « hors bilan », cachée en quelque sorte des déclarations officielles.
Chez les Augustins réformés, les revenus du casuel font défaut dans toute déclaration
antérieure à celle de 1771. Les religieux affirment qu’en 1790 :
le Casuel est devenu absolument nul, de sorte qu’on est obligé de prendre encore sur les revenus ordinaires de la maison en supplément du produit des chaises et tribunes, pour subvenir aux frais du culte
et salarier des prêtres étrangers qui veulent bien de tems en tems aider à acquitter lesd. fondation [...]58.

Nous avons également constaté la baisse du prix du bail des chaises chez les mêmes.
En 1771, la communauté avait mis un casuel de 1000 l.t. à son actif : à 20 sols la messe
(c’était le prix pratiqué pour rémunérer les prêtres habitués en 1756), il s’agirait de

58 Arch. nat., S 3641.
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1000 messes reçues à la sacristie. En 1781, ils déclarèrent un piètre casuel de 400
l.t. En 1790, le casuel n’était qu’un souvenir.
En 1756, les Théatins insistaient sur le peu de casuel reçu à l’église compte tenu de
leurs engagements à célébrer les messes de l’ordre. À leur grand dam, chaque religieux était obligé de dire trois messes à l’intention des défunts du couvent et
une messe que l’on dit pendant trente jours à la même intention, deux messes pour chaque religieux
déffunct de la congrégation que chaque prêtre est obligé à célébrer59.

En 1756, les Théatins payaient des prêtres séculiers, entendons des prêtres « habitués », c’est-à-dire des prêtres sans bénéfice, 20 sols par messe pour l’acquit d’une
partiede leurs obligations de messes. L’on se demande si les Théatins avaient intérêt
à s’attirer un casuel pour des messes qu’ils ne pouvaient faire célébrer qu’en soustraitance.
Les Carmes déchaussés n’avaient jamais perçu d’importantes sommes à la sacristie.
En 1766, le casuel fut de 2391 l.t. En 1775, les Carmes disaient que « Le produit de la
sacristie ne se tire que pour mémoire ne suffisant pas à l’entretien de l’église »60 et
pendant la trienne qui se termina en1781, « La sacristie a rapporté en ce trienne bon
an mal an 2064 l.t. », soit « 3788 messes reçues à la sacristie »61. Toutefois, selon le
même document, « l’entretien de la sacristie en cire, en linge, et en ornements a été
par an 2146 l.t. ».
Une situation équivalente existait chez les Feuillants. Aux dires de la communauté,
Le casuel de la sacristie est si peu de chose que nous sommes obligés de prendre sur notre revenu l’entretien de l’église, de l’autel et des ornements62.

Nonobstant ces propos, la chapelle du couvent était meublée « d’environ 100 chaises » en 1790, ce qui donne à penser que l’église était fréquentée par plus qu’une
poignée de fidèles63.
À en croire les Dominicains, ils avaient « une des plus pauvres de toutes les sacristies
des religieuses de Paris », une pauvreté due au fait que ils étaient « placés dans un
quartier ou il n’y a que des personnes de qualité qui ne font dire que peu de messes »64.
Peu de monde demandait des messes célébrées à l’unité, « les messes manuelles »,
auprès des communautés post-tridentines de la Rive gauche. Elles ne paraissent pas
avoir attisé la ferveur populaire en tant que lieux de culte. Une concurrence existait-elle entre les couvents des Carmes et des Dominicains, dévots et recueillis, d’un
59

Arch. nat., S 7500, déclaration décimale du 15 novembre 1756.

60 Arch. nat., S 3721.
61 Ibidem. Le terme « trienne » réfère à l’intervalle de trois ans pendant laquelle le procureur exerce sa
charge.
62 Arch. nat., S 7497, déclaration de 1756.
63 Arch. nat., S 4164. La sacristie possédait à l’époque, parmi d’autres objets de culte, quatre calices et
environ 15 chasubles.
64

Arch. nat., S 7497, déclaration décimale de 1728.
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côté, et les églises des Théatins et des Prémontrés de l’autre ? Les documents ne fournissent aucun cas de conflit ou de concurrence.
Les biographies et nécrologies que nous procurent les « Nouvelles ecclésiastiques »
constituent une source très détaillée de l’état des ordres religieux et de leur évolution
au cours du XVIIIe siècle. Très fécond sur les conflits conventuels pendant la première
moitié du siècle, l’hebdomadaire tarit progressivement au cours de la deuxième moitié du siècle: les éditeurs délaissent peu à peu les religieux à partir du 1769, parmi les
ordres masculins, seul la congrégation de Saint Maur mérite aux yeux des rédacteurs
jansénistes un commentaire approfondi. Malgré leur silence grandissant, les nécrologies nous instruisent de la situation conventuelle.
Prenons à titre d’exemple la biographie du « pieux feuillant » Gabriel de St. Jean
Dupuys, mort à l’âge de 49 ans vers la fin de 1762. Les feuilles des « Nouvelles »
dépeignent tendancieusement la vie de cet humble régulier pour démontrer que,
malgré de multiples revirements de conscience, une pieuse âme peut atteindre la
seule vérité, à savoir, le refus du formulaire et la nécessité de faire appel au concile65.
Né à Paris d’une famille que les « Nouvelles ecclésiastiques » déclarent « honnête »,
Dupuys fit ses études au collège des Quatre-Nations et, en 1732, à l’âge de 19 ans, il
entra aux Feuillants de la rue St Honoré où il fit profession l’année suivant en 1733.
Préalablement à sa profession, Dupuys dut signer le Formulaire. Toutefois, en 1734
il refusa la tonsure exprimant ses regrets d’avoir signé le document. En août 1736
Dupuys souscrivit à l’acte d’appel.
Les chapitres généraux de 1737 et 1740 prévoyaient des punitions pour les clercs
appelants, parmi ces peines était l’interdiction de recevoir des visites. Dupuys a vraisemblablement subi celle-ci. Sa prise de position fut ébranlée en 1740 lorsque son
commensal, Denis Berthod fut exilé. À partir de cet événement – qu’il eût peur de
subir un sort semblable ou que son ardeur eût refroidi en l’absence du soutien de
son ami – Dupuys se ravisa, ne signant, selon les « Nouvelles », « qu’avec répugnance »
mais signant tout de même la protestation contre les actions punitives confirmées
par le chapitre général. Une fois que Dupuys se fut réconcilié à l’égard de la Bulle,
il reçut la tonsure et les ordres. Les rédacteurs des « Nouvelles » feignent la surprise
concernant « une révolution si prompte et entière », ajoutant que Dupuys « n’a jamais
cessé d’être un modèle d’exactitude et de régularité dans son ordre ».
Jusqu’ici les faits narrés témoignent strictement des vertus ou faiblesses personnels
de Dom Dupuys; la suite de la nécrologie fournit d’autres indices jetant de la lumière
sur l’état d’esprit monastique proprement dit. En 1746 Dupuys devint maître des novices et pendant les trois ans qu’il remplit cet office il n’admit aucun novice à la profession
ne voyant dans les élèves ni vocation assez marquée ni même aucunes dispositions vraiment Chrétiennes
quoique de son côté il employât tous les moyens de les en instruire.

65

« Nouvelles ecclésiastiques », 20 novembre 1764, pp. 29–30.
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Les « Nouvelles » affirment que l’ignorance
est si profondément aujourd’hui dans le Noviciat qu’un nouveau profès n’entendant jamais parler du Nouveau Testament s’est vu obligé d’en demander un à sa famille.

Ces commentaires sur le relâchement affligeant le noviciat sont d’autant plus
convaincants que les « Nouvelles ecclésiastiques » ne mettent jamais en question la
sincérité de la dévotion personnelle.
Monté dans la hiérarchie de l’Église à la dignité de sous-prieur et sacristain, approuvé
par l’archevêque Beaumont, Dupuys restait fidèlement constitutionnaire, refusant et
la confession et la communion aux appelants. Son humilité l’empêcha de prendre
la charge de prieur à Amiens en 1752 ; ainsi exerça-t-il sa charge de sous-prieur et
sacristain jusqu’en 1755, lorsqu’il put suffisamment surmonter ses réticences morales
pour accepter la charge de prieur à Rouen.
A propos de cette nouvelle promotion les « Nouvelles ecclésiastiques » s’apitoient sur
le poids de cette charge et combien difficile il est de faire observer la régularité dans des maisons peu
nombreuses.

Confirmé dans sa charge en 1758 mais « désespérant de mettre le bon ordre dans sa
communauté », Dupuys prétexta sa mauvaise santé, et obtint par ses instances qu’on
le déchargeât de cet emploi.
Après sa démission, Dupuys retourna à Paris où le regret ne tarda pas de troubler sa
conscience. Selon les « Nouvelles ecclésiastiques » Dupuys s’aperçut de son erreur grâce
à l’étude des propositions condamnées chez Quesnel. Bientôt il cessa de confesser ;
à cette renonciation succéda l’abandon de réciter la messe car Dupuys connaissait le
danger de « faire dire la messe à des religieux qui ne s’en montraient pas dignes ». En
outre les « Nouvelles ecclésiastiques » prétendent que le nombre des prêtres dans la maison n’était pas suffisant pour acquitter les messes dont Dupuys recevait l’honoraire. Le
sacristain repenti craignait, affirment les « Nouvelles ecclésiastiques »,
d’entrer pour la moindre chose dans ce commerce honteux, par lequel en retenant la plus grande partie
des rétributions, on fait dire les messes ailleurs au plus bas prix.

Les éditeurs des « Nouvelles ecclésiastiques » révèlent leur grandeur d’esprit (ou leur
ingénuité) en n’envisageant point un scénario plus vil dans lequel le prêtre eût perçu
les honoraires sans dire aucune messe ailleurs – un grief exprimé à plusieurs reprises
auprès de la commission des réguliers lors de son enquête sur l’état des monastères.
D’après les « Nouvelles ecclésiastiques », le père Dupuys ne reconnaissait plus la maison des Feuillants à Paris tant la discipline claustrale s’était relâchée :
le silence, l’assiduité aux offices du jour et de la nuit, la gravité de l’église, l’esprit de retraite et de mortification, l’amour de la prière, etc., en était comme disparus. Il s’en plaignait aux supérieurs majeurs et leur
représentait qu’eux seuls pouvaient y remédier ; que leur molle complaisance les rendait responsables de
tout le mal. Il voyait avec douleur le plus sensible des supérieurs admettre à la profession de jeunes gens,
qui n’ont souvent d’autres vues que de se procurer le nécessaire dans un honnête loisir, ni d’autre mérite
pour être faits prêtres que de servir à acquitter des messes [souligné par nous].
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Une fête allant « bien avant dans la nuit » donnée par le noviciat en honneur de
P. Maître, provincial de l’ordre scandalisa le père Dupuys. Les rédacteurs vilipendaient
le P. Maître en notant que ce dernier menait les novices aux noces. Dupuys s’était distingué aux yeux des éditeurs des « Nouvelles ecclésiastiques » grâce à sa rétractation
de la signature au formulaire ainsi que grâce à ses profonds repentirs exposés dans
un testament spirituel envoyé au général des Feuillants 15 jours avant sa mort survenue le 29 septembre 1762.
Une analyse de la nécrologie doit faire la part de ce qui relève de la propagande et
de ce qui relève de l’observation pure. En l’espèce, les « Nouvelles » insistent autant
sur l’humilité du père Dupuys que sur la décadence morale chez les Feuillants. Les
détails des transgressions chez les Feuillants publiées par les « Nouvelles » trouvent
leur corroboration dans l’enquête de la Commission.
Devant la montée de l’irréligion et ce qu’ils tenaient pour une crise de recrutement,
une majorité de l’assemblée de 1780 demanda au roi d’abroger les statuts imposant
un recul de l’âge des vœux à 21 ans et de revenir à l’âge canonique stipulé par le
concile de Trente, à savoir, à 16 ans. Les évêques firent remarquer qu’à 21 ans
on est en pleine activité [...] et ceux que l’incapacité ou la légèreté ont empêché de réussir [...] se précipiteront dans les couvents et qu’après avoir été le rebut de la société, ils deviendront la honte des monastères66.

Ces arguments démentent de façon flagrante les observations déduites de la plume
de Brienne. Ce dernier put écrire à propos de l’âge des vœux fixé à 16 ans que
les cloîtres sont peuplés en général par des hommes d’une condition vile que le besoin ou la crainte du
travail y attirent [et] la jeunesse sans expérience s’y engage avec légèreté. Le prestige de la nouveauté la
frappe.

En revanche, Brienne croyait que grâce au recul dans les âges,
il y aura moins de religieux [...] mais ceux qu’il y aura seront mieux appelés et quand la piété fleurira dans
les cloîtres, on verra les gens de tout état et de toute condition y accourir en foule. Ils ne seront plus
comme aujourd’hui l’égout de la société67.

Conclusions
À terme cette longue déambulation à travers une forêt dense où foisonnent les données, qu’en conclure ? L’église régulière a connu un ensemble de crises depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle ; entendons des défis, des déroutes financières et une
méfiance grandissante de la part des puissances civiles et ecclésiastiques. L’expropriation des biens monastiques eut lieu à l’instigation de Talleyrand, lui-même ancien
66 Peronnet (Michel), Les Évêques de l’Ancienne France, Thèse présentée devant l’université de Paris IV
le 29 mai 1976, Atelier de reprographie de l’Université de Lille, 1977, pp. 833–834, citant procès-verbal,
assemblée 1780, séance du 7 septembre. À partir de 1770, les « Nouvelles ecclésiastiques » examinent longuement les délibérations sur l’irréligion à chaque Assemblée du clergé.
67

P. CHEVALLIER, Loménie de Brienne, vol. 1, p. 280, citant 4 AP 107.
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agent général du clergé et évêque d’Autan quelque impie qu’il fût, connaissait à fond
le dossier des réguliers. Galvanisés entre un pôle riche voire opulent et un pôle impécunieux en voie d’appauvrissement, proies d’une crise de recrutement qui empêchait la célébration pérenne de messes mortuaires – qui furent au monde des fidèles
une finalité essentielle des ordres réguliers –, ces ordres glissaient vers les abîmes.
Sur une échelle multiséculaire, toutes proportions gardées, nous apercevons dans la
débâcle des réguliers du XVIIIe le segment d’une courbe faisant partie des cycles de
pratiques dévotionnelles qui jalonnent le christianisme sur la longue durée. En ce qui
concerne l’Église catholique romaine, dans sa manifestation gallicane post-tridentine, sa puissance même a pâti de cette richesse mal repartie, avec des communautés
appauvries et qui, selon l’importance de leurs casuels, nous laissent entrevoir une
persistance de la dévotion populaire et un éloignement du monde et de ses besoins.
Le chemin fut étroit entre la gestion avisée des finances comme en témoignent les
Carmes déchaussées, et l’endettement meurtrier dont l’épitomé se trouve dans le
comportement des Théatins.
Il nous faut des études plus généralisées qui puissent confirmer ou infirmer ces observations sur l’échelle du Royaume de la France et de la Navarre.

Preston Martin PERLUSS

76

Hereditas Monasteriorum
vol. 7, 2015, s. 45–77

Preston Martin PERLUSS
LARHRA
Uniwersytet w Grenoble

Kryzysy zakonów paryskich w XVIII w.
Streszczenie
W XVIII w. w paryskich klasztorach dało się zauważyć kilka wewnętrznych sprzeczności, które w pewnym momencie osiągnęły punkt krytyczny. Spory doktrynalne zajmowały zakonników, którzy dążyli do zachowania surowej dyscypliny w swoich praktykach religijnych; zakonnicy ci znajdowali wsparcie wśród księży jansenistów.
Jednakże tego rodzaju postawy prowadziły do represji ze strony monarchii. Do podziałów wewnętrznych dochodziły również kolejne kryzysy, które sprawiały, że zakonnicy nie byli w stanie odprawiać mszy za zmarłych.
Ponadto oświecona monarchia dążyła do kasacji najmniej licznych zakonów oraz do zamknięcia klasztorów ze
zbyt małą obsadą. Niektóre klasztory, szczególnie te wykazujące się finansową roztropnością, prosperowały
albo dzięki zagospodarowaniu nieruchomości na wynajem na terenach miejskich, albo dzięki ponownej wycenie rozległych majątków rolnych. Jednak koniec lat 80. XVIII w. to czas malejących ofiar oraz opłat za msze pogrzebowe. Wiele czynników przyczyniło się więc do osłabienia klasztorów; połączenie przyczyn zewnętrznych
i wewnętrznych ostatecznie doprowadziło do upadku klasztorów w rewolucyjnej Francji.
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Summary
The 18th century was marked by several internal contradictions among Parisian monasteries, which at some
point came to a head. Doctrinal conflicts affected monks who sought maintain rigor in their devotional practices; these monks found support among the Jansenist clergy. However, such positions led to repressive measures imposed by the monarchy. Aside from internal splits, successive financial crises left various monasteries
without the wherewithal to celebrate funeral masses. Moreover, the enlightened monarchy sought to suppress
the least numerous orders and to close understaffed monasteries. Several monasteries, in particular those demonstrating financial sagacity, prospered either through developing rental property in urban areas or revaluating leases on extensive agricultural estates. In general, however, collection of donations and fees for requiem
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a combination of internal and external factors ultimately led to the demise of the religious orders in Revolutionary France.
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Crise et substitution des ordres réguliers.
De l’âge de la discipline à celle de la tutelle sociale
(c. 1650–c. 1950/1960). Le cas de l’Italie

Introduction
Les instituts religieux ont toujours considéré la réponse que Jésus donna au jeune
homme riche qui lui demandait que faire pour être parfait – « va, vends ce que tu as
et donne-le aux pauvres »1 – comme idéal de leur vie et base de leur vœu de pauvreté.
Et l’aphorisme très ancien « Nudus nudum Christum sequi » – probablement inventé
par saint Jérôme2 – en a répété l’exhortation à toutes les générations de religieux, et
certains d’entre eux ont vu le summum dans la pauvreté – donc comme supérieure
aux mêmes vœux de chasteté et d’obéissance –, parfois aussi de manière tangible,
comme dans l’épisode connu de saint François qui se libère de ses vêtements aux
yeux de tous pour témoigner de son désir de suivre le Christ nu, pauvre et humble. La
pauvreté, donc, était considérée comme un joyau à défendre.
La réalisation pratique de la pauvreté, comme on le sait, a été cependant très variée
au cours des siècles ; certains ordres témoignant, aux origines, une réelle pauvreté
vue comme perfection ascétique ; d’autres adaptant leur pauvreté en relation aux
lieux, aux fondateurs, aux autorités civiles, et surtout en distinguant l’économie masculine et l’économie féminine, particulièrement dans le cas des monastères cloîtrés,
puisque les moniales, ne jouissant pas des droits de l’étole, n’ayant pas leurs œuvres
comme des hôpitaux et des écoles, et ne pouvant pas mendier – parce qu’obligées

1

Matthieu 19, 21 ; Marc 10, 21 et Lc 18, 18ss.

2 En général : P. PÉANO, R. GUARNIERI, J. GRIBOMONT, Nudità, [in :] Dizionario degli istituti di perfezione, red. G. PELLICCIA, G. ROCCA, Roma (cité : DIP), vol. 6, 1980, coll. 469–478. En particulier : R. GRÉGOIRE, L’adage ascétique « Nudus nudum Christum sequi », [in :] Studi storici in onore di Ottorino Bertolini, vol. 1, Pisa 1972, pp. 395–409 ;
G. CONSTABLE, “Nudus nudum Christum sequi” and parallel formulas in the twelfth century, [in :] Continuity and
discontinuity in church history. Essays Presented to George Hurston Williams, Leida 1979, pp. 83–91 ; W. MALECZEK,
« Nackt dem nackten Christus folgen ». Die freiwillige Armen in der religiösen Bewegung der mittelalterlichen
Gesellschaft, [in :] H.-D. HEINEMANN, A. HILSEBEIN, B. SCHMIES, Ch. STIEGEMANN (ed.), Gelobte Armut. Armutskonzepte
der franziskanischen Ordensfamilie vom Mittelalter bis in die Gegenwart, Paderborn 2012, pp. 17–34 ; V. NERI,
Nacktheit, [in :] Reallexikon für Antike und Christentum, vol. 25, Stuttgart 2013, coll. 601–629.
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d’être cloîtrées – avaient nécessairement besoin d’un type d’économie différent de
celui des instituts masculins3.
De manière générale, il y a deux principes qui, durant des siècles, ont atténué les exigences de la pauvreté et porté à l’enrichissement des instituts religieux.
Avant tout, le principe du « conventualisme »4. S’il est facile d’observer une vie pauvre,
principalement d’autoconsommation, pour les ermites et pour les petites communautés qui vivent de manière isolée (comme dans le premier franciscanisme ou dans
les ermitages des capucins ou dans les retraites des passionistes entre les XVIIIe et
XIXe siècles, témoignage d’une perfection ascétique), la situation change complètement quand l’ordre – et tous les ordres ont suivi cette voie, qui répondait aux formes
de vie plus acceptables par la société – se conventualise, c’est-à-dire sent le besoin,
pour se développer, d’avoir des maisons de formation, des maisons de noviciat, la
maison généralice et la maison provinciale, des bibliothèques, avec l’obligation de
soutenir ses malades et ses personnes âgées : ce sont toutes les institutions qui ont
besoin des biens stables pour pouvoir survivre, et la mendicité ne suffit plus.
Le second principe est constitué des œuvres qu’un institut entend mettre sur pied :
écoles, hôpitaux, assistance aux malades et aux personnes âgées dans les villes et
villages, soin de ceux qui ont été touchés par la peste, des blessés, ensevelissent des
morts, soin des sourds-muets, et beaucoup d’œuvres encore, ont besoin de fonds
stables de subsistance dans les pays de naissance des instituts religieux, mais surtout
dans les pays de mission.
L’intérêt de cet article n’est pas celui de quantifier les biens possédés par les instituts
religieux – pour lesquels des études existent et se multiplient –, mais de montrer
comment les changements survenus dans la vie religieuse, provoqués surtout par
la Révolution française, ont eu des effets sur leur type d’économie, allant même en
contradiction avec leurs idéaux. Et tout cela avec l’intention de comprendre pourquoi et à partir de quand il est possible de parler du déclin économique des instituts
religieux.

Entre les principes et les réalisations pratiques
Les réalisations pratiques
Les deux principes susmentionnés – le conventualisme et les œuvres des instituts –
ont trouvé leur application presque dans tous les instituts religieux jusqu’à la Révolution française, comme on peut facilement l’illustrer soit par des instituts proprement
monastiques (moniales et moines) soit par des instituts dédiés aux œuvres apostoliques.
3 Pour un exemple de la différence d’économie, due à la clôture, voir M. M. RÜCKERT, Die Auswirkungen
der Klausur auf die Wirtschaftsweise der Cistercienserinnen im Mittelalter, « Analecta Cisterciensia », 61, 2011,
pp. 145–167.
4

G. ODOARDI, Conventualesimo, [in :] DIP, vol. 2, 1975, coll. 1711–1726.
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a) Les instituts monastiques
– Les moniales carmélites déchaussées5. En donnant vie à sa réforme et voulant que ses
moniales observent une totale pauvreté et une clôture parfaite, Thérèse d’Avila – dans
ses premières constitutions de 1567 – voulut initialement qu’elles vivent seulement
de l’aumône, sans aucune rente, et avec le travail de leurs mains6. Elle se rendit vite
compte que ce n’était pas possible et quelques années après, dans les constitutions
d’Alcala de 1581, elle commença à distinguer les monastères pouvant seulement vivre
de l’aumône parce que situés dans des villes peuplées et riches, des monastères ayant
besoin des revenus parce que se trouvant dans des villes qui ne pouvaient pas garantir
des aumônes suffisantes7. En suivant les prescriptions du concile de Trente, elle voulut
encore que le nombre des moniales dans chacun de ses monastères fût en rapport
avec les possibilités économiques dont chaque monastère jouissait8. Sans strictement
parler d’une dot, Thérèse accepta initialement l’aumône que les novices étaient en
mesure de donner, cependant elle ne les rejetait pas si elles n’en avaient pas, comme
cela avait pu arriver précédemment dans les monastères féminins9. Après la mort de
Thérèse, cependant, dans les constitutions de 1593 pour les carmélites déchaussées de
l’Italie, pour l’acceptation des novices à la profession on parla explicitement d’une dot
que le monastère aurait pu réclamer, avec modestie, dans le cas où elle n’avait pas été
payée10. En résumé, Thérèse insista pour que ses monastères eussent une solide base
économique, avec des revenus stables ; car il n’était pas pensable que ses moniales
puissent réussir à se maintenir d’elles-mêmes et conserver leurs édifices avec leur travail, et surtout afin qu’elles puissent mener leur vie spirituelle sans préoccupations matérielles. Le travail à l’intérieur du monastère était de fait considéré par elle – comme les
anciens moines du désert le voulaient –, plus comme un signe d’humilité et un moyen
pour vaincre l’oisiveté ; de plus le genre du travail devait être choisi de manière à ne
5 J. A. ÁLVAREZ VAZQUES, “Trabajos, dineros y negocios”. Teresa de Jesús y la economía del siglo XVI (1562–1582),
Madrid 2000.
6 « Háse de vivir de limosna siempre, sin ninguna renta [...] » – Constitutiones de las Carmelitas Descalzas
(1562–1607), ed. T. ALVAREZ et alii (Monumenta historica Carmeli Teresiani, 16), Roma 1995, p. 28 (Constitutions de 1567, c. III).
7 « Háse de vivir de limosna, sin ninguna renta, en los conventos que estuvieren en pueblos ricos y caudalosos [...] ; y en los pueblos donde no se pudieren sustentar de solas las limosnas, puedan tener renta en
común » – ibidem, p. 81 (Constitutions d’Alcalá de 1581, c. VII).
8 Concile de Trente, Sessio XXV, De regularibus, c. 3 : « In praedictis autem monasteriis et domibus, tam
virorum quam mulierum, bona immobilia possidentibus vel non possidentibus, is tantum numerus constituatur ac in posterum conservetur, qui vel ex reditibus propriis monasteriorum, vel ex consuetis eleemosynis commode possit sustentari » – Conciliorum oecumenicorum decreta, ed. J. ALBERIGO et aliis, Bologna,
19733, p. 777.
9 « Contentas de la persona, si no tiene alguna limosna que dar a la casa, no por eso se deje de recibir,
como hasta aquí se hace » – Constituciones de las Carmelitas Descalzas, p. 31 (Constitutions de 1567, c. VI).
10 « E quando la religiosa ricevuta già alla professione non potrà pagare la dote promessa, o suoi padri
ricuseranno di pagarla, in modo che sia necessario riscuoterla per lite, facciasi questo con tutta la modestia
et moderatione possibile, acciò non nasca da ciò qualche scandalo » – ibidem, p. 211 (Constitutions de
1593 pour les Carmélites déchaussées de l’Italie, c. II).
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pas déranger le recueillement mental et l’union avec Dieu (et donc des travaux simples
comme cuisiner, broder et tisser, etc.)11, pas pour produire de la richesse. On ne devait
pas non plus fixer la quantité du travail à accomplir quotidiennement, même en vue
d’un plus grand rendement ; et chaque moniale travaillait à hauteur de ce qu’elle était
en mesure d’accomplir, sans être punie si elle ne terminait pas le travail qu’elle s’était
assignée12. En d’autres mots, la vie spirituelle des moniales et la clôture – les valeurs
qui étaient au premier plan – pouvaient être favorisées seulement si le monastère était
fondé, c’est-à-dire doté des biens13.
– Un monastère cistercien. On sait que les monastères – des bénédictins, chartreux,
cisterciens, etc. – ont souvent joui de larges possibilités économiques ; et le cas de
l’abbaye cistercienne d’Ebrach, en Autriche, en est un exemple typique. En 1800,
Ebrach comptait parmi ses propriétés 60 villages avec 1282 maisons, pour un total de
7211 personnes (dont 1346 hommes, 1406 femmes, un peu plus de 3000 jeunes garçons et jeunes filles, et 800 étrangers comme travailleurs, ouvriers de divers genres,
puisque l’abbaye se présentait, comme plusieurs autres abbayes du reste, comme
une grande entreprise qui fournissait du travail14). Sa propriété terrienne (des terrains agricoles, des pâturages, des bois, des vignes, etc.) se repartissait dans plusieurs
villages, pour un total de plus de 6400 hectares (dont environ 290 en étaient terrain
agricole ; 11,8 de vigne ; 5578,5 de bois). Et pour la collecte de l’impôt, il y avait des
bureaux spéciaux dans les divers villages dépendant de l’abbaye15.
b) Les instituts consacrés aux missions
– Un ordre de vœux solennels : les jésuites. L’œuvre missionnaire a comporté une
grande variété d’initiatives économiques ; il n’était pas toujours possible de recevoir de la maison mère ou de la maison généralice le nécessaire pour vivre, bien que

11 Ceci déjà dans les Constitutions de 1567 : « Su ganancia no sea en labor curiosa, sino hilar o coser o en
cosas que no sean tan primas, que ocupen el pensamiento para no le tener en Nuestro Señor. No cosas de
oro ni plata. Ni se porfíe en lo que han de dar por ello, sino que buenamente tomen lo que les dieren ; y se
ven que no les conviene, no hagan aquella labor » – ibidem, p. 28 (Constitutions de 1567, c. III).
12 « Tarea no se dé jamás a las hermanas. Cada una procure trabajar para que coman las demás... Y si
alguna vez por su voluntad quisiere tomar labor tasada para acabarla cada día, que lo puedan hacer, más
no se les dé penitencia aunque no la acaben » – ibidem, p. 33 (Constitutions de Alcalá du 1567, cap. IX).
13 En général : A. DUVAL, Economia. VI. Economia monastica feminile, [in :] DIP, vol. 3, 1976, coll. 1042–1047 ;
M. LIBERT, Le travail dans les couvents contemplatifs féminins, « Revue belge de philologie et d’histoire / Belgisch
Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis », 79, 2001, pp. 547–555. En particulier : M.-L. DE LA RÉSURRECTION, La
vie économique des premiers monastères de carmélites déchaussées, « Carmel », 127, 2008, pp. 101–116.
14 D’autres exemples dans ce sens, en particulier pour les abbayes de Benediktbeuern et de Weltenburg,
dans D. STUTZER, Klöster als Arbeitsgeber um 1800. Die bayerischen Klöster als Unternehmenseinheiten und ihre
Sozialsysteme zur Zeit der Säkularisation 1803 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 28), Göttingen 1986.
15 D. M. FEINEIS, Die Finanzstruktur der Abtei Ebrach im 18. Jahrhundert, [in :] K. HILLENBRAND, W. WEIß (ed.),
Reichtum des Glaubens. Festgabe für Bischof Friedhelm Hofmann zum 70. Geburtstag, (Würzburger Diözesangeschichtsblätter, 74), Würzurg 2012, pp. 617–646.
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les missionnaires fussent prêts à des sacrifices considérables16. Pour rester dans le
domaine de la Compagnie de Jésus, on sait que le frère coadjuteur Bento de Góis
partit en 1603 à Cathay à la tête d’une caravane et comme directeur d’une compagnie de commerce17. Ainsi, au Brésil, pour soutenir beaucoup d’œuvres d’évangélisation (les missions parmi les Indiens d’Amérique du Sud, les églises, les collèges,
etc.), les jésuites exploitèrent leurs vastes cultures de canne à sucre en utilisant un
très grand nombre d’esclaves, envoyés, en partie, par leurs confrères d’Angola, qui
avaient le droit de recevoir chaque année 300 esclaves des tribus qui habitaient sur
leurs territoires. De cette manière au Brésil, ils finirent par s’engager dans plusieurs
activités commerciales (l’achat-vente d’esclaves, le commerce du sucre, d’étoffes et
d’autres produits), exonérés d’impôt18, parvenant ainsi à construire une puissance
économique remarquable19. Et la même chose advint en Asie où, avec leurs centres
commerciaux, ils dépassèrent les premières multinationales du temps, hollandaises
et anglaises, soutenus du fait que leur économie pouvait jouir des rapports internationaux à l’intérieur de l’Ordre, pendant que les compagnies hollandaises et anglaises
étaient liées à leurs nations d’origine20.
– Un institut sans vœux solennels. Arrivés au Canada en 1657, les sulpiciens acceptèrent les obligations de la Société de Notre-Dame de Montréal, fondée pour
convertir les Indiens, ouvrir des écoles et des hôpitaux, tant pour les Indiens que
pour les colons. Puis ils ont élargi leur travail missionnaire dans la systématisation de la paroisse, dans la construction d’un imposant séminaire et de beaucoup
d’autres œuvres liées à la mission. Ils ont hérité en retour des biens de la Société
de Notre-Dame de Montréal, avec la ratification de la Couronne de France, réussissant à les renforcer ; de sorte qu’en 1755, c’est-à-dire à la fin du régime français au
Canada, ils possédaient 250 191 acres de terre constituant, en ordre de richesse, la

16 En général J. PIROTTE (ed.), Les conditions matérielles de la mission. Contraintes, dépassement et imaginaires XVIIe–XXe siècles, Paris 2005.
17 H. DIDIER, Fantômes d’Islam & de Chine. Le voyage de Bento de Góis s.j. (1603–1607), Paris 2003 ; IDEM,
Acheter, vendre et produire, dans la Compagnie de Jésus aux 16e–18e siècles, [in :] J. PIROTTE (ed.), Les conditions
matérielles de la mission, pp. 305–317.
18 C. A. de MOURA RIBERIRO ZERON, Les Jésuites et le commerce d’esclaves entre le Brésil et l’Angola à la fin du
XVIe siècle. Contribution à un débat, « Traverse. Zeitschrift für Geschichte – Revue d’histoire », 3 1996, pp.
34–50 ; IDEM, Ligne de foi. La Compagnie de Jésus et l’esclavage dans le processus de formation de la société
coloniale en Amérique portugaise (XVIe–XVIIe siècles), Paris 2009 ; J. FRAGOSO, A. RIOS, Slavery and politics in
colonial portuguese America. The sixteenth to the eighteenth centuries, [in :] The Cambridge World History of
Slavery, vol. 3 : D. ELTIS, S. L. ENGERMAN (ed.), AD 1420 – AD 1804, Cambridge 2011, pp. 350–377.
19 D. ALDEN, The Making of an Enterprise. The Society of Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond 1540–1750,
Stanford, California, USA 1996.
20 Ch. J. BORGES, The Economics of the Goa Jesuits, 1542–1759. An Explanation of Their Rise and Fall, New
Delhi 1994, p. 110 : « Their large economics activities, it was said, surpassed in scope those of the first
multinationals, the Dutch and the English East India Companies. The directors of both the Jan Compagnie
and the John Company were nationals of their respective nations, whereas the same was not the case of
the Jesuits [...] ».
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troisième propriétaire parmi les institutions religieuses avec un système d’économie caractérisé comme féodal21.
Les bases théorico-canoniques des institutions religieuses
Si on cherche les bases de ces fondations religieuses, on doit nécessairement faire
recours au droit canonique de l’époque.
a) Les vœux solennels. En examinant la question sous l’aspect institutionnel, le premier
élément à souligner est la profession des vœux solennels, grâce auxquels le religieux
et la religieuse perdaient tout droit dans le champ civil. Sur base d’une sentence du
canoniste génois Sinibaldo Fieschi (puis pape Innocent IV, 1243–1254), l’intervention
du moine appelé à hériter n’était pas nécessaire, car il n’avait pas de volonté propre.
Tout passait directement par son monastère. Cette doctrine, configurée sous le nom de
« mort civile » des religieux, se maintint jusqu’à la Révolution française22.
b) L’inaliénabilité des biens ecclésiastiques. Les motifs pour lesquels les fidèles favorisaient économiquement les religieux étaient nombreux (demandes des prières pour
les morts, pour les âmes du purgatoire, soutien pour les pauvres, pour les hôpitaux,
pour les œuvres de piété, etc.). Ainsi nombreuses étaient les modalités selon lesquelles ils cédaient leurs biens (legs, offrandes, enterrement dans l’église, intentions
des messes, etc.). Le point critique était l’inaliénabilité de ces biens, qui tendaient
nécessairement à s’accroître, ne pouvant pas être vendus sans approbation du pape,
et qui ne diminuaient pas non plus avec la mort des religieux, finissant par constituer
cette forme de propriété caractérisée par le nom de « mainmorte ».
La doctrine théologico-juridique des XVIIe et XVIIIe siècles a été résumée par le franciscain observant Lucio Ferraris († 1763). Il distingua les biens ecclésiastiques en
trois grandes catégories. Dans la première, il plaça les choses matérielles comme les
églises, les oratoires, les vêtements sacrés. Dans la seconde catégorie il influât tous
les biens que des fondateurs et fidèles pouvaient consacrer au service de l’Église et
de ses œuvres pieuses, y compris le soutien aux ministres du culte et aux pauvres.
Dans la troisième catégorie, il plaça tous les biens que les clercs à n’importe quel titre
– héritage, don, travail, achat – pouvaient posséder. Au terme de son énumération,
Ferraris put démontrer que les biens des trois catégories étaient des biens exempts
et exonérés de toutes charges ou taxes, en vertu du droit civil, du droit canonique et
du droit divin23.
21 B. YOUNG, In Its Corporate Capacity. The Seminary of Montreal as a Business Institution, 1816–1978, Kingston, Ontario, Canada 1986 ; D. DESLANDRES, J. A. DICKINSON, O. HUBERT (ed.), Les Sulpiciens de Montréal. Une
histoire de pouvoir et de discrétion, 1657–2007, Montréal 2007, en particulier l’article de J. A. DICKINSON, Seigneurs et propriétaires. Une logique ecclésiastique de l’économie, pp. 179–213.
22 À la bibliographie indiquée par E. ZAGANO, Morte civile, [in :] DIP, vol. 6, 1980, coll. 168–170 ajouter
Ch. SIMON, Les effets de l’état religieux sur le patrimoine individuel. Système de la doctrine canonique à l’époque
moderne (1563–1789), Bruxelles 1981.
23 « Omnia supradicta bona ecclesiastica, tam primi quam secundi et tertii generis, sunt immunia, et
exempta ab omnibus oneribus, et exactionibus laicalibus, nedum de jure civili et canonico ex citatis, et aliis
textibus, sed etiam de jure divino [...] » – Bona, [in :] [L. FERRARIS], F. Lucii Ferraris Prompta bibliotheca cano-
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Ces considérations étaient généralement partagées par les canonistes de l’époque,
même par le jésuite Reinhard Baumgartner, professeur à l’université de Dillingen, qui
dans son œuvre Conclusiones ex quinque libris decretalium deductae24, ayant toujours
pour base le droit ecclésiastique, naturel, divin et civil, excluait catégoriquement
toute possibilité d’expropriation de la part des laïcs25.
Ces notions ont toujours été expliquées dans plusieurs traités du droit canonique.
Pour la période qui nous intéresse ici, la défense de l’immunité ecclésiastique a été
confiée à la Sacrée Congrégation de l’Immunité Ecclésiastique, érigée en 1626, réservant au seul souverain pontife la dissolution des censures et peines ecclésiastiques
que pourraient encourir les violateurs de l’immunité.

Les sources de l’économie des religieux
Certaines sources de revenu des religieux ont été déjà signalées dans les exemples
susmentionnés. On doit certainement au premier plan placer les faveurs des rois, des
princes, des nobles qui voyaient l’utilité – religieuse, mais aussi sociale et culturelle –
des ordres religieux, et cherchaient à les favoriser, soit avec des dons des terres, soit
avec des aides en argent dans la construction des églises, des collèges, des hôpitaux,
pendant que les simples fidèles apportaient leur contribution avec des intentions
des messes26, des suffrages pour les morts, des ensevelissements dans les églises, des
aumônes (biens de consommation et petite monnaie) etc. Certaines sources économiques, toutefois, méritent d’être précisées.
a) La quête. Fondamentalement, la quête peut être considérée comme participation
à un projet apostolique, avec des avantages pour celui qui donne et pour celui qui
reçoit : pour la personne qui donne, il y a la possibilité de vaincre son égoïsme ou son
avarice et de jouir des faveurs spirituelles liées à la quête et au bien qu’elle peut faire
(soutien du clergé qui travaille au service de l’Église, des œuvres pieuses, des orphelins,
des malades, des prisonniers, etc.) ; de la part de la personne qui demande, la quête est
un exercice d’humilité, d’apostolat avec les fidèles qu’on rencontre, avec la possibilité
de trouver un soutien dans ses œuvres en faveur de l’Église et de la société27.
nica, juridica, moralis, theologica nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica, vol. 1, Paris 1860 [première
éd. Bologna 1746], coll. 1321–1378, en particulier col. 1341.
24 R. BAUMGARTNER, Conclusiones ex quinque libris decretalium deductae et ratione, ac auctoritate breviter
illustratae..., vol. 1–2, Romae 1759 [prémière éd., en 5 vols, Pedeponti-Monachi 1750–1751].
25 « [...] quia Pontificis est determinare modum et circumstantias, in quibus etiam Ecclesiae et Clerici
debeant ex suis bonis aliquid contribuere, aut in casu necessitatis extraordinario etiam Episcopi cum Clero,
ita tamen, ut laici tantum possint oblata accipere, non vero ipsi exigere, multo minus exequi, quia hoc
Pontifex non concedit » – ibidem, vol. 1, p. 506, cité par H.-W. STRÄTZ, Wegweiser zur Säkularisation in der
kanonistischen Literatur, [in :] A. RAUSCHER (ed.), Säkularisierung und Säkularisation vor 1800 (Beiträge zur
Katholizismusforschung, Reihe B, Abhandlungen), München-Paderborn-Wien 1976, p. 56.
26 R. MARIANI, Testamenti e legati di messa presso tre monasteri femminili milanesi tra Cinque e Seicento.
Desiderio di immortalità, devozione e rapporti lavorativi, « ACME », 49, 1996, pp. 173–186.
27 Pour une première vision : A. CARPANETO, E. PIACENTINI, Questua, [in :] DIP, vol. 7, 1983, coll. 1154–1160.
En outre L. VIALLET, Pratique de la quête chez les religieux mendiants (Moyen Âge – Époque moderne), « Revue
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Cet idéal apostolique, cependant, subit plusieurs déviations, même sociales, selon
les temps et les lieux. Il pouvait constituer, pour qui reçoit, un moyen pratique de
vivre sans s’engager dans un travail, et en exploitant les fidèles ; et pour qui reçoit les
fruits de cette mendicité – le peuple dans ce cas – une manière de se conforter dans
sa propre paresse.
Ces deux aspects sont clairement visibles dans la période ici considérée, et sont un
motif pour justifier les suppressions. Voltaire avait calculé que 34 des 98 ordres monastiques de son temps vivaient de l’aumône et ne la demandaient pas comme les
pauvres, pour s’enivrer, mais en uniforme – ce qui était l’habit religieux – au nom de
Dieu, sans donner aucune contribution à la société, selon le devoir de tout homme28.
La seconde considération se trouve clairement exprimée vers 1810 par le ministre
des finances du Royaume de Naples, Pierre-Louis Roederer, convaincu que le retard
de l’Italie du Sud devait être recherché – en plus de l’improductivité des richesses
du clergé, et des ordres religieux en particulier, qui détenait un quart du revenu du
Royaume –, dans le fait que les revenus ecclésiastiques étaient consommés en aumônes qui augmentaient la paresse naturelle du peuple29.
Il restait à déterminer quels ordres auraient le droit de mendier. À part les quatre traditionnels ordres mendiants du XIIIe siècle – franciscains, dominicains, augustiniens
et carmes –, d’autres s’ajoutèrent avec le temps, et parmi eux les minimes, déclarés
tels en 1567, les jésuites en 1571, et les Hospitaliers de Saint-Jean de Dieu en 162430.
Cependant, la vaste généralisation de la quête – la quête était faite pour beaucoup de
choses : le blé, le fromage, le chanvre, le bois, les châtaignes, les oeufs, les noix, le vin,
la laine, mais aussi, dans certains cas, la chaux, les briques etc.31 – posait le problème
de la diminuer. Pour ce motif le concile de Trente donna à tous les ordres religieux la
faculté de posséder en commun, à l’exception des frères mineurs observants et des
Mabillon », 23 (84), 2012, pp. 263–271 ; F. HENRYOT, La quête franciscaine aux XVIIe et XVIIIe siècles. Théorie
et pratiques d’une économie de l’Évangile, [in :] F. AMMANNATI (ed.), Religioni e istituzioni religiose nell’economia europea, 1000–1800 = Religion and Religious Institutions in the European Economy 1000–1800. Atti della
43.a Settimana di Studi (Prato, 8–12 maggio 2011), Firenze 2012, pp. 293–305.
28 VOLTAIRE, Quête, [in :] Dizionario Filosofico. Tutte le voci del Dizionario Filosofico e delle domande sull’Enciclopedia, red. D. FELICE, R. CAMPI, Milano 2013, pp. 2610–2615, en particulier p. 2612 : « Leur importunité à demander fait craindre leur rencontre comme celle des voleurs. En effet, cette importunité est une
espèce de violence, à laquelle peu de gens savent résister, surtout à l’égard de ceux dont l’habit et la
profession ont attiré du respect ».
29 Dans les mots de P.-L. Roederer : « Dans un pays où 100 000 moines mettent tous les jours le pot-aufeu pour 500 000 fainéants, les moines ont à leurs ordres ces 500 000 défenseurs » – texte cité par P. VILLANI,
La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli (1806–1815) (Studi e ricerche di storia economica italiana
nell’età del Risorgimento), Milano 1964, p. 18.
30 Pour plus de détails à ce sujet : F. DAL PINO, [Redazione], Mendicanti, Ordini, [in :] DIP, vol. 5, 1978, coll.
1163–1189.
31 Beaucoup d’exemples pour les capucins en Italie (mais la situation était presque la même partout
dans les autres ordres religieux) dans A. GIACOMELLI, Problemi economici, questua e impegno sociale, [in :]
G. POZZI, P. PRODI (ed.), I Cappuccini in Emilia-Romagna. Storia di una presenza, Bologna 2002, pp. 216–249.
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capucins. Bien que saint Thomas d’Aquin eût déjà clarifié que la perfection n’était pas
liée à l’austérité de la vie et que la pauvreté ne pouvait pas être considérée comme
synonyme de la perfection32, après beaucoup de polémiques, les franciscains continuèrent à dire que Jésus et les Apôtres n’avaient joui d’aucun bien en propre, que la
perfection était constituée par la pauvreté, que posséder des biens signifiait pour eux
vivre dans un état d’imperfection et que, par conséquent, même l’Église était imparfaite. Les discussions successives portèrent, enfin, à accepter pour les frères mineurs
observants et pour les capucins – sanctionnant le principe au concile de Trente33 –,
que la propriété de leurs biens passât au Saint-Siège, laissant au moins en théorie
que les observants et les capucins resteraient dans une économie de type de mendicité et d’autoconsommation34.
b) La dot. Il ne faut pas oublier ici l’histoire de la dot, rendue obligatoire par les monastères féminins après le concile de Trente – qui, toutefois, n’avait rien arrêté de
précis à ce sujet35 – ; ni non plus passer sous silence les effets que la dot provoquait
à l’intérieur du monastère, confirmant la distinction des moniales en classes ; et finissant de reserver la classe des choristes aux filles des familles nobles et riches36.
32 Summa theologiae, II/II, q. 188, art. 7, ad 1 : « Non intelligitur quod ipsa paupertas sit perfectio, sed
perfectionis instrumentum : et [...] minimum inter tria principalia instrumenta perfectionis [...] Instrumentum non propter se quaeritur, sed propter finem, non tanto aliquid fit melius quanto maius est instrumentum, sed quanto magis est fini proportionatum [...] Sic igitur non oportet quod religio tanto sit perfectior
quanto maiorem habet paupertatem : sed quanto eius paupertas est magis proportionata communi fini
et speciali ».
33 « Concedit sancta synodus omnibus monasteriis et domibus, tam virorum quam mulierum et mendicantium (exceptis domibus fratrum sancti Francisci cappucinorum et eorum, qui minorum de observantia
vocantur) etiam quibus aut ex constitutionibus suis erat prohibitum, aut ex privilegio apostolico non erat
concessum : ut deinceps bona immobilia eis possidere liceat » – Conciliorum oecumenicorum decreta, De
regularibus et monialibus, Sessio XXV, De regularibus, c. III, p. 777.
34 Pour plus de détails à ce sujet : AA. VV., Povertà, [in :] DIP, vol. 7, 1983, coll. 245–410, et P. PÉANO, BENIGNO
DI GESÚ POVERO, Usus pauper, [in :] DIP, vol. 9, 1997, coll. 1643–1649.
35 « Sed neque ante professionem [...] quocumque praetuxtu a parentibus vel propinquis aut curatoribus eius monasterio aliquid ex bonis eiusdem tribuatur [...] » – Conciliorum oecumenicorum decreta, Sessio
XXV, De regularibus, c. XVI, p. 781.
36 En général : F. CUBELLI, G. ROCCA, Dote, [in :] DIP, vol. 3, 1976, coll. 968–972. En particulier Ch. SIMON, Les
effects de l’état religieux sur le patrimoine individuel, p. 431–459 (Théorie de la dot) et M. D’ALLAIRE, Les dots des
religieuses au Canada français, 1639–1800. Étude économique et sociale (Cahiers du Québec, 86), Montréal,
Canada 1986 ; D. DINET, Les dots de religion en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, [in :] Les Églises et l’argent.
Actes du colloque de 1988 (Bulletin – Association des historiens modernistes des universités, 13), Paris 1990,
pp. 37–65 ; L. AIELLO, Il mondo della clausura a Milano. Consistenza e modalità di accesso, « Archivio Storico
Lombardo », s. XII, 3, 1996, pp. 85–106 ; EADEM, I monasteri femminili come aziende economiche nella Milano
del Seicento, [in :] E. BRAMBILLA, G. MUTO (ed.), La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di ricerca (Storia lombarda, 1), Milano 1997, pp. 111–122 ; E. A. LEHFELDT, Convents as Litigants. Dowry and Inheritance Disputes
in Early-modern Spain, « Journal of Social History », 33, 2000, pp. 645–664 ; M. SPEDICATO, Doti monastiche
e attività creditizia nel Mezzogiorno moderno, [in :] M. SPEDICATO, A. D’AMBROSIO (ed.), Oltre le grate. Comunità
religiose femminili nel Mezzogiorno moderno fra vissuto religioso, gestione economica e potere urbano. Atti
del Seminario di studio, Bari, 23–24 maggio 2000 (Saggi e ricerche, 30), Bari 2001, pp. 333–348 ; L. AIELLO,
Monache e denaro a Milano nel XVII secolo, [in :] A. PASTORE, M. GARBELLOTTI (ed.), L’uso del denaro, patrimoni
e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia (secoli XV–XVIII) (Annali dell’Istituto Storico
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Le point critique, économiquement, était l’utilisation des dots qui, dans leur ensemble, pouvaient constituer des sommes d’une valeur remarquable. Si, au commencement, la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers accorda que la dot put être
directement investie pour le bien du monastère, comme le paiement des dettes ou
l’achat des immobiliers, elle s’orienta graduellement vers une autre solution, à savoir
celle de faire investir les dots – toujours en insistant sur l’obligation de la verser et de
ne pas en diminuer la quantité sans sa permission37 – de manière à en obtenir chaque
année un fruit pour le soutien des moniales. En d’autres mots, la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers rejeta ces engagements des dots qui présentaient des
risques ou ressemblaient à un commerce – interdit aux religieuses et religieux –,
comme l’échange des dots et comme le dépôt d’un gage38, et demanda que les dots
fussent transformées en un capital productif, avec des investissements sûrs39. La
dot finit, donc, par constituer un élément essentiel de la profession religieuse dans
les monastères féminins et de leur économie. De nouveaux monastères et de nouveaux ordres de moniales ne pouvaient être fondés sans prévoir de dots nécessaires,
comme ce fut, par exemple, le cas des moniales passionistes, qui purent initier leur
vie cloîtrée seulement en 1771, grâce à la charité du pape Clément XIV, qui accepta
avec un rescrit de compléter les sommes manquant aux dots40.

Italo-Germanico, 55), Bologna 2001, pp. 335–377 ; S. GÓMEZ NAVARRO, A punto de profesar. Las dotes de monjas en la España moderna. Una propuesta metodológica, [in :] F. J. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA (ed.), La clausura femenina en España. Actas del simposium (I), 1/4–IX–2004 (Colección del Instituto Escurialense de
Investigaciones Históricas y Artísticas, 20), Madrid 2004, pp. 83–98 ; A. LIROSI, Le doti monastiche. Il caso delle
monache romane nel Seicento, « Geschichte und Region – Storia e regione », 19, 2010, pp. 51–71.
37 Contre une pratique instaurée à Rome, où on s’était éloigné des principes traditionnels, et au lieu
de déposer les dots au Mont-de-piété ou à la Banque du Saint-Esprit, on s’était contenté de simples promesses, avec le motu proprio du 13 février 1759, le pape Clément XIII recommanda l’observance des
normes anciennes : « [...] par la présente cédule de motu proprio Nous vous ordonnons de ne pas permettre désormais qu’on donne l’habit religieux à celles qui n’auront pas déposé à la banque du Saint-Esprit
ou au Mont-de-piété toute la dot qui est due au monastère dans lequel elles veulent professer » – texte
complet dans « Analecta juris pontificii », 2, 1857, coll. 2813–2814.
38 Le 23 novembre 1775, la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers rejeta la demande d’un
monastère de sainte Thérèse qui demandait de placer dans les changes, sur dépôt d’un gage, l’argent
des dots, parce qu’elle rentrait dans le commerce interdit aux ecclésiastiques ainsi qu’aux religieuses et
religieux : « Sa Sainteté a rejeté cette instance en commandant d’écrire a V. S. [...] afin qu’elle prescrive aux
religieuses d’employer leur argent par des placements permis à leur état, attendu que les changes, comme
genre de commerce, sont prohibés aux ecclésiastiques et aux personnes religieuses, et que d’ailleurs le
monastère ne pourrait pas avoir par les gages des changes une plus grande sûreté que par l’hypothèque
sur les fonds qui garantissent les cens [...] » – texte complet de l’intervention de la Sacrée Congrégation des
Évêques et Réguliers dans « Analecta juris pontificii », 4, 1860, coll. 2105–2106.
39 Voici ce qu’écrivait la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers en 1779 à l’évêque de Viterbo : « Il
faut notifier à tous les monastères de la ville et du diocèse de Viterbo que toutes les dots, tant numéraires
que surnuméraires, doivent être capitalisées et placées, et non appliquées aux besoins de la communauté
[...] » afin de ne ruiner économiquement la communauté. Texte complet de l’intervention de la Sacrée
Congrégation des Évêques et Réguliers daté 1779, ibidem, 23, 1884, coll. 967–968.
40 L. RAVASI, Le monache Passioniste e loro regole. Storia – testi – documenti (Studia coelimontana, serie A,
3), Roma 1970, pp. 28–31, 41–44.
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La Révolution française
Les principes révolutionnaires
À la suite de la Révolution française, trois grands principes entrèrent dans la vie religieuse développée avec la Restauration.
Le premier principe concernait la perpétuité des vœux, reconnue contraire aux droits
de la personne, qui ne pouvait pas renoncer au droit de se marier et aurait donc pu
quitter le couvent quand l’elle aurait voulu. Les effets immédiats de ce principe furent
de mettre fin à la prison du couvent, qui se trouvait dans les monastères jusqu’à la
Révolution française (mais présent dans certains cas en Italie jusque vers 1861)41, et
d’introduire dans la formule de profession les paroles : « jusqu’à ce que je juge opportun de rester au couvent [...] »42. Le célibat finissait par être considéré non seulement
comme inutile, mais également comme un crime face à la société, qui avait le droit de
s’attendre à ce que chacun de ses membres coopérât au bien commun43.
Le second principe avait trait, encore une fois, au droit de la personne, considéré lui
aussi comme inaliénable, de pouvoir disposer librement de ses biens ; en amenant,
comme conséquence immédiate, la suppression de l’institut de la « mort civile » des
religieux.
Le troisième principe touchait à l’utilité des instituts religieux. À la vérité, la question
de l’inutilité des ordres religieux – réelle ou apparente – était déjà présente dans la
suppression des chanoines réguliers de saint George « en Alga », des jérônimiens de
Fiesole et des jésuates de saint Jean Colombini, tous supprimés en 1668 par le pape
Clément IX pour leur utilité insignifiante ou nulle, et dont les biens avaient été confiés
à la république de Venise pour financer la guerre contre les Turcs44. Le concept de
l’utilité ou de l’inutilité devint dominant au XVIIIe siècle et se lia à une idée typique
du temps : l’inutilité de la vie contemplative, comme souligné dans les suppressions
josephines avant la Révolution française45. Les ordres dédiés à la vie contemplative
41 E. PACHO, Carcere e vita religiosa, [in :] DIP, vol. 2, 1975, coll. 261–276.
42 Cl. LANGLOIS, « Philosophie sans impiété et religieux sans fanatisme ». Portalis et l’idéologie du système
concordataire, « Ricerche di storia sociale e religiosa », sn, 8, 1979, 15–16, pp. 37–57.
43 P. PICARD, Zölibatsdiskussion im katholischen Deutschland der Aufklärungszeit. Auseinandersetzung mit
der kanonischen Vorschrift im Namen der Vernunft und der Menschenrechte (Moraltheologische Studien,
Historische Abt., 3), Düsseldorf 1975 ; C. CAGE, “Celibacy is a social crime”. The Politics of Clerical Marriage,
1793–1797, « French Historical Studies », 36, 2013, pp. 601–628.
44 Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum, Taurinensis editio : locupletior
facta collectione novissima plurium brevium, epistolarum, decretorum actorumque S. Sedis a s. Leone Magno
usque ad praesens, vol. 17, Augustae Taurinorum 1869, pp. 737–739, en particulier p. 737 : « Romanus Pontifex [...] invigilans, ad evellendas inde religiosorum Ordinum atque congregationum plantas, quae deficiente primaevo religiositatis vigore atque spiritu, nullam seu valde modicam in Ecclesia Dei utilitatem
praestant [...] ». D’autres renseignements sur les Jésuates dans G. DUFNER, Geschichte der Jesuaten (Uomini
e dottrine, 21), Roma 1975, pp. 253–260 (3. Die Aufhebung durch Klemens IX.).
45 E. KOVÁCS, Joseph II. und die Aufhebung der kontemplativen Klöster in der Österreichischen Monarchie,
[in :] S. MEIXNER, J. HOGG (ed.), Mauerbach und die Kartäuser. Symposium Über die Kartäusergeschichte und
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(c’est-à-dire s’adonnant à plusieurs pratiques de piété et à plusieurs heures de prière)
– les ermites étaient aussi inclus dans ce cadre –, ne produisaient rien d’utile pour
la société parce qu’ils ne s’engageaient pas en paroisses, dans les écoles et dans les
hôpitaux, et vivaient pour leur propre compte, avec égoïsme, en exploitant les biens
de la société. La conséquence de cette orientation, lors de la Restauration, fut que
tous les instituts religieux durent se rendre d’une certaine manière utile tant dans les
tâches pastoraux que dans celles éducatives ou de l’assistance.
Ces trois principes issus de la Révolution française eurent beaucoup d’importance
pour la vie économique des instituts religieux et pour la naissance de nouveux religieux et nouvelles religieuses utiles à la société.
L’adaptation opérée par la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers,
et l’intense activité des instituts religieux des XIXe et XXe siècles
a) L’adaptation réalisée par la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers. Face
à ces trois grands principes, qui avaient trouvé une application dans tous les états
configurés après la Révolution française, il était clair, pour la Sacrée Congrégation des
Évêques et Réguliers, qu’il fallait trouver une solution et accepter des compromis qui
permirent à la vie religieuse de renaître.
– La temporalité des vœux. Elle fut facilement acceptée comme un fait, de manière
particulière pour les instituts féminins46, avec les implications économiques qu’elle
comportait, soit pour la jeune fille qui entrait au couvent, soit pour sa famille d’origine.
Pour ce qui concernait la vie personnelle, il fallait prévoir que les jeunes puissent quitter l’institut. D’ici l’insistance de la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers pour
que les nouveaux instituts codifient la norme de la dot dans leurs constitutions ; qu’ils
ne puissent pas la diminuer à volonté et, en cas de sortie du couvent de la religieuse,
qu’ils la restituent intégralement sans en déduire les coûts d’entretien. D’autre part,
les instituts se rendaient compte qu’une bonne part de leurs recrues avaient comme
une unique richesse leur travail dans des écoles ou dans les hôpitaux ; et de là leur
tendance à réduire la quantité de la dot ou à l’abolir complètement en particulier
lorsque les jeunes entraient au couvent avec un titre d’étude, qui pouvait être assimilé à la dot, pour faciliter le recrutement.
La rencontre de ces deux orientations différentes (celle de la Sacrée Congrégation
des Évêques et Réguliers et celle des nouveaux instituts) s’est traduite, en pratique,
par des positions d’une certaine importance économique.
-spiritualität, 27. und 28. Mai 1983 (Analecta Cartusiana, 110), Salzburg 1984, pp. 1–10 ; L. DEMOULIN, « Inutiles
à la religion, à l’État et au prochain ». La suppression des religieuses contemplatives sous Joseph II (1783), [in :]
A. NEUBERG, E. PERSOONS, Filles du silence. Moniales en Belgique et Luxembourg, du Moyen-Âge à nos jours,
Bastogne 1998, pp. 47–56 ; D. BEALES, Joseph II, vol. 2 : Againt the World, 1780–1790, Cambridge-New York
2009, pp. 271–306 (8. Josephism rampant I : monasteries, general seminaries and parishes).
46 Plus de détails à ce sujet dans G. ROCCA, Donne religiose. Contributo a una storia della condizione femminile in Italia nei secoli XIX–XX, « Claretianum », 32, 1992, pp. 5–320 (extrait : Roma 1992) ; J. MASSON, A. DE
VOGÜÉ, G. ROCCA, Temporaneità dei voti, [in :] DIP, vol. 9, 1997, coll. 905–910.
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Avant tout, ce que les candidates apportaient en entrant dans l’institut, n’était plus
la dot des siècles en usage dans les monastères et qui pouvait aussi ne pas être restituée si la moniale, avec toutes les dispenses du cas, décidait de quitter le monastère,
mais une dot (ce terme est resté en usage), réglée comme un contrat, avec l’obligation de la restitution si la religieuse quittait le couvent. Pour éviter ensuite que la
religieuse se liât très étroitement à l’institut, et qu’elle fût conditionnée au cas où elle
déciderait de le quitter, la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers interdît que
les religieuses confient l’administration de leurs biens (distincts de la dot) à la supérieure de l’institut. Il restait, de toute façon, entendu que les biens personnels de la
religieuse, en cas de mort sans testament, n’iraient pas à l’institut, mai « quos de iure
spectat ». Enfin, la temporanéité des vœux obligeait l’institut à venir en aide aux religieuses, qui pouvaient tomber malades, vieillir, ou même rentrer dans leur famille par
leur volonté ou par démission de l’institut, et ne pouvaient pas être laissées à la rue47.
Pour ce qui a trait à la famille d’origine, les nouvelles sœurs, n’étant pas canoniquement religieuses, ne perdaient pas le droit de succession aux biens de leurs familles,
ni la possession de leurs propres biens. Elles n’étaient pas obligées de faire un testament en renonçant à tout, comme les moniales de l’Ancien Régime ; et, si elles le
faisaient, il était évident qu’elles ne pouvaient pas renoncer à la propriété de leurs
biens ou de leurs droits de succession ; et tout cela rendait nécessaire de reconsidérer l’économie familiale et la subdivision des biens, prenant en compte le fait que la
fille pouvait rentrer dans sa famille. En plus d’avoir des biens propres, la fille pouvait
demander la légitime aux parents et être citée au tribunal même pour des questions
d’héritage.
– Le droit de propriété. Ce droit a déjà été prévu avant la Révolution française dans
ces instituts qui professaient lesdits vœux simples. Après la Révolution française, il fut
transmis aux religieuses et religieux avec la « formule bizzarrienne » – déjà formulée
dans ses lignes essentielles par Pie IX entre les années 1845–1850 –, selon laquelle les
membres de tous les instituts pouvaient conserver la propriété de leurs biens, écrire
leur testament, se réserver la propriété des biens dans des termes qu’ils jugeraient
opportuns, en acquérir d’autres ; avec la seule limite de ne pas pouvoir les utiliser ou
en distribuer les revenus sans la permission des supérieurs48.
Il restait le problème des religieuses et religieux qui avaient émis des vœux solennels
et qui, sur la base du droit canonique, étaient incapables de posséder. Puisque la
47 Cette norme est déjà présente dans les constitutions des Sœurs hospitalières de la Miséricorde de
Rome. En cas de sortie de l’institut, l’hospitalière « [...] minore di venticinque anni dovrà ricevere dall’
Archiospedale una pensione vitalizia o un supplemento, onde abbia un reddito di bajocchi dieci al giorno
sua vita durante ; se poi saranno passati gli anni venticinque dovrà avere una pensione o un supplemento
onde giunga alle venti bajocchi al giorno » – Regole per le pie donne dell’Archiospedale ad Sancta Sanctorum,
[in :] E. PAPARELLI, Una data un ideale. Teresa Orsini fondatrice delle Suore Ospedaliere della Misericordia, Roma
1971, pp. 207–210, en particulier p. 207.
48 D. COMPOSTA, Bizzarriana, Formula, [in :] DIP, 1, 1974, col. 1476 ; E. SASTRES SANTOS, La formación de los
“nuevos institutos” de votos simples con superiora general en la sociedad liberal (1830–1918), « Anthologica
annua », 55–56, 2008–2009, pp. 265–408, en particulier pp. 293–294 pour la « formula bizzarriana ».
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question était de droit ecclésiastique, elle fut facilement résolue par la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers : vu les circonstances historiques particulières, les
vœux solennels devaient se retenir simples, et donc les religieuses et religieux pouvaient légitimement posséder en conformité aux lois civiles. Les nombreuses clarifications de la part de la Sacrée Pénitencerie Apostolique et de la Sacrée Congrégation
des Évêques et Réguliers pour la France49, la Belgique et la Hollande50, l’Autriche et les
États-Unis d’Amérique51 répondirent aux doutes soulevés par les évêques ou par les
supérieurs sur les vœux, comme dans le cas des Trappistes, dont les vœux solennels
en 1837 furent déclarés simples52.
Toutefois, ces documents comportaient l’obligation de clarifier la position des religieux dans la vie de l’Église. En répondant à une des questions posées par l’évêque
du Mans, en 1835, la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers déclara que
toutes ces femmes qui émettaient des vœux simples ne pouvaient pas être considérées comme des religieuses, mais simplement comme des femmes pieuses ; et
que leurs monastères ne pouvaient pas être considérés comme de vrais ordres
religieux53. Avec cette décision, les moniales et les membres de nouveaux instituts ne pouvaient pas accéder à l’état religieux, mais la Sacrée Congrégation des
Évêques et Réguliers pouvait démontrer que la capacité ou l’incapacité de posséder ne dépendait pas d’une intervention de l’état, mais de sa discrétion, sur la
base de laquelle elle pouvait décider si les vœux étaient solennels ou simples. La
Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers a maintenu cette position jusque
vers la fin du XIXe siècle, en exigeant que les nouveaux instituts annulassent les
vocables « religieux », « profession », « vœu » dans leurs constitutions pour leur

49 Voici ce que la Sacrée Pénitencerie Apostolique écrivait en 1818 au supérieur du séminaire de Nantes :
« Votum paupertatis, quod novae Galliarum religiosae, secundum articulum a Gubernio adjectum emittunt, non esse solemne, cum per illud bonorum suorum proprietatem ac dominium adhuc retineant.
Proinde nec solemnia esse alia dua vota castitatis et obedientiae [...] » – D. BOUIX, Tractatus de jure regularium ubi et de religiosis familiis, quae vota solemnia vel etiam simplicia perpetua non habent, vol. 1, ParisBruxelles 18672, p. 501ss [prémière éd. Parisiis 1857].
50 Ph. HOFMEISTER, Von den Nonneklöstern, « Archiv für katholisches Kirchenrecht », 114, 1934, pp. 3–96,
353–437, en particulier pp. 31–38.
51 Texte du décret, qui admettait une exception pour les monastères des Visitandines, à l’archevêque de
Baltimora, daté 30 IX 1864, dans A. BIZZARRI, Collectanea in usum Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium, Roma 1885, pp. 735–736. Sur toute la question Ph. MAROTO, Sacra Congregatio de Religiosis. Decretum circa Moniales in Gallia et in Belgio, « Commentarium pro religiosis », 4, 1923, pp. 321–330 ; A. GUTIÉRREZ,
De restauratione votorum solemnium monialium, « Commentarium pro religiosis et missionariis », 34, 1953,
pp. 102–115, et, avec plusieurs documents, dans F. de LASALA, Congregación de Obispos y Regulares : Votos
de religiosas en Francia y otros asuntos disciplinares (1829–1861), « Archivum Historiae Pontificiae », 33, 1995,
pp. 169–196.
52 A. BIZZARRI, Collectanea, p. 73–74 : « Sanctitas Sua [...] decrevit : Vota Trappensium, quae ab ea die
imposterum intra fines Galliarum Regni emittuntur, tamquam simplicia habenda esse [...] ».
53 « [...] monasteria eadem a S. Sede Apostolica, attentis peculiaribus circumstantiis, non tamquam Ordines vere, ut proprie religiosi, sed uti piissimarum familiae foeminarum aestimantur » – texte complet de
la réponse de la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers, ibidem, p. 455.
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en substituer d’autres plus appropriés à leur caractère54. Il s’agissait, comme on
le voit, d’un roc sur ses positions, pour ne pas céder aux diktats de la Révolution
française. Ce compromis permit cependant aux instituts religieux, tant masculins
que féminins, de gérer leur économie avec une certaine tranquillité. Tel est le cas
de la France qui, dans la première moitié du XIXe siècle, ne manqua pas de financer
les congrégations religieuses féminines, les filles de la charité de saint-Vincent de
Paul en particulier55 ; ou au Canada, dans la gestion des écoles des religieuses56 ;
aux USA, pour les hôpitaux, en soulignant les stratégies économiques utilisées par
les soeurs pour rendre leurs hôpitaux compétitifs dans le monde hospitalier57 ; et
même en Italie, où Antoine Rosmini – fondateur de l’Institut de la Charité et fervent
partisan du droit de propriété pour les membres de son institut – a réussi à recevoir
en 1840 une donation de 500 000 nouvelles lires piémontaises du prince belge
Ernest d’Arenberg en vue de la fondation d’une faculté de médecine58.
– Subventions de la dot. N’étant pas canoniquement religieuses, on ne pouvait pas,
sauf en cas de privilège, conférer des légats pieux aux instituts de vœux simples pour
constituer des dots en faveur des moniales, comme cela a été une pratique normale
pour les monastères. Une déclaration de Pie IX mit fin à cet inconvénient, qui limitait
l’économie de nouveaux instituts. Il accorda, en effet, que les aides dotales puissent
être appliquées aux nouveaux instituts, à condition d’être approuvées par la Sacrée
Congrégation des Évêques et Réguliers et que leurs membres émissent des vœux
perpétuels, même si juridiquement ils ne pouvaient pas encore être considérés
comme de vrais instituts religieux59.
– Le travail et la quête. Fortement contrariée, comme cela fut rappelé plus haut par
Voltaire et tous ceux qui suivaient les idées des Lumières, la quête trouva une double
solution.

54 Beaucoup de renseignements dans G. ROCCA, Le costituzioni delle congregazioni religiose nell’Ottocento : storia e sviluppo fino al “Codex iuris canonici” del 1917, [in :] A. DIEGUEZ (ed.), Le costituzioni e i regolamenti di don Luigi Guanella. Approcci storici e tematici (Saggi storici. Centro studi guanelliani, 14), Roma
1998, pp. 13–97.
55 Cl. LANGLOIS, Le catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure générale au XIXe
siècle (Histoire), Paris 1984, en particulier pp. 343–395 (X. La fortune congréganiste). Voir aussi F. KOERNER,
La richesse de l’Église catholique dans le Puy-de-Dôme (1880–1913), [in :] M. AUBRUN, G. AUDISIO, B. DOMPNIER,
A. GUESLIN (ed.), Entre idéal et réalité. Actes du colloque international « Finances et religion du Moyen-Âge
à l’époque contemporaine » (Publications de l’Institut d’études du Massif Central, Collection « Prestige », 5),
Clermont-Ferrand 1994, pp. 159–190.
56 M. DUMONT, Les religieuses sont-elles féministes ?, Saint-Laurent, Québec, Canada 1995, en particulier
pp. 93–128 (4. La gestion financière des religieuses).
57 B. MANN WALL, Unlikely Entrepreneurs. Catholic Sisters and the Hospital Marketplace, 1865–1925 (Women,
Gender, and Health), Columbus 2005.
58 M. PANGALLO, Antonio Rosmini e il collegio medico di S. Raffaele. Errore di valutazione o progetto illusorio ?,
Verona, 2007, vol. 1, pp. 51–54 pour le contrat ; vol. 2, p. 341ss pour les documents. Les 500 000 lires équivalent à 2 000 000 euro.
59

Texte du décret dans A. BIZZARRI, Collectanea, p. 120.
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Avant tout, les anciens instituts et les nouveaux se placèrent dans la ligne de l’« utilité » demandée à la suite de la Révolution française et s’engagèrent dans plusieurs
œuvres sociales, qui allaient de l’école à l’assistance aux malades et aux personnes
âgées, dans une multiplicité de formes, s’adaptant aux diverses exigences. Même les
monastères féminins cloîtrés reconstitués pendant la Restauration s’engagèrent – ou
continuèrent à s’engager, dans le cas où ils l’avaient précédemment fait – dans l’éducation avec des pensionnats, en ajoutant souvent une école pour les filles du peuple.
L’avantage de ce type d’insertion est que les religieuses et religieux se trouvèrent
à traiter avec l’état, avec les communes ou les nobles fondateurs d’œuvres caritatives et d’assistance. À travers le système des conventions – c’est-à-dire un contrat
entre l’institut qui offrait ses services et l’organisation qui les demandait –, dont les
exemples se trouvaient déjà au XVIIIe siècle60 et qui se multiplièrent par milliers au
cours des XIXe–XXe siècles dans toutes les nations, les instituts religieux furent en
mesure non seulement de subvenir économiquement à leurs besoins, mais aussi de
s’engager dans des services pas toujours rentables grâce à leur système d’économie
qui, à la différence de celui des monastères, était désormais centralisé61.
En second lieu, pour ce qui concerne la quête, tout en reconnaissant qu’elle ne pouvait pas être supprimée – les formes d’aide peuvent toujours varier avec le temps par
la recherche du porte à porte, par les demandes à travers les journaux, ajourd’hui
par SMS, etc. –, dans les Normae promulguées en 1901 la Sacrée Congrégation des
Évêques et Réguliers a décidé de ne pas concéder son approbation aux instituts féminins qui n’eurent pas de quoi vivre et d’agir cautissime avant d’approuver les instituts
qui vivraient seulement de la quête62.
b) L’intense activité des instituts du XIXe siècle. Il n’y aurait pas d’intérêt à présenter ici,
dans une liste presqu’infinie, les œuvres des instituts religieux ou leur augmentation
continue. Cependant il serait intéréssant de se pencher sur les suppressions advenues au cours des XVIIIe–XIXe–XXe siècles afin d’en souligner quatre éléments.
– Le premier élément touche au nouveau type de la vie religieuse qui était en train
d’émerger au XVIIIe siècle. Les vieux ordres reprirent vie, mais ce n’était plus avec la
force et le nombre des temps anciens ; et ils étaient en grande partie remplacés par
les nouvelles congrégations religieuses.

60 Beaucoup d’exemples, pour la France, dans F. MARTIN-DOISY, Dictionnaire d’économie charitable, ou
exposé historique, théorique et pratique de l’assistance religieuse, publique et privée ancienne et moderne...
(Troisième et dernière encylopédie théologique, 5–8), 4 vols, Paris 1855–1857.
61 P. BRUNOT, L’administration des congrégations religieuses, thèse en vue du doctorat en science politique,
Paris, Université de droit, d’économie et de sciences sociales de Paris II, 1972. L’Auteur étudie en particulier
l’économie centralisée des Prêtres du Sacré-Coeur de Jésus de Bétharram, des Filles de la Croix de SaintAndré et de la Compagnie de Jésus.
62 Normae secundum quas S. Congr. Episcoporum et Regularium procedere solet in approbandis novis institutis votorum simplicium, Roma 1901, p. 7 : « 11. Quarto. Institutis non habentibus unde sororum vitam
sustentent, neque approbatio neque decretum laudis conceditur. 12. Quinto. Cautissime procedendum
est in approbandis novis institutis, quae non vivunt nisi ex eleemosynis, atque stipe ostiatim collecta ».

Crise et substitution des ordres réguliers en Italie

95

– Le second élément est marqué par les initiatives du pape Léon XIII. Face aux attaques portées par le libéralisme et par la maçonnerie, Léon XIII demanda aux instituts religieux d’unir leurs forces. C’est dans cette ligne que s’insère l’unification en
1897 de quatre familles franciscaines : les observants, les Alcantarins, les récollets
et les réformés, qui dépassèrent ainsi les différences ascétiques qui avaient prédidé
à leur naissance. Même chose pour les ursulines et autres ordres religieux. Pour le
pape (et pour la société aussi) le problème était surtout l’efficacité, et non les différences ascétiques entre les ordres.
– Le troisième élément : dans les missions se poursuivait la variété des initiatives à caractère économique pour soutenir les œuvres, en Afrique surtout : avec la gestion
de grandes entreprises agricoles, comme celle des trappistes à Marianhill63, ou l’utilisation des bateaux à vapeur pour les transport des marchandises64, pendant que
diminuait l’utilisation de la main d’œuvre des esclaves, au fure et à mésure que les
États cheminaient vers l’abolition de l’esclavage65.
– Enfin, on pourrait signaler les difficultés économiques des anciens ordres à se
reprendre – par ex., les dominicains de Lacordaire66 – ou les difficultés des moines
(trappistes etc.) dans la recherche d’un équilibre entre travail « religieux » qui doit
aider la vie ascétique, et travail « économique » qui doit assurer un revenu à la communauté67, mais ce serait entrer dans beaucoup de détails qui risquent de nous faire
perdre la vue d’ensemble.

Le cas de l’Italie
En Italie on observe la même situation que dans les autres pays. Il y a un remplacement progressif des anciens ordres religieux, qui perdent leur supériorité numérique
et économique au profit des nouveux instituts et du nouveau type de religieux et
religieuses. Etroitement lié à ce changement, il y a aussi le passage progressif d’une
économie liée, pour les anciens ordres, à des grandes propriétés terriennes et immobilières, à une économie, pour les nouveaux instituts, fondamentalement basée sur
63 S. C. BATE, Points of Contradiction. Money, Catholic Mission and Settler Culture in Southern Africa 1837–
1920, part 2 : The Role of Religious Institutes, « Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft / Nouvelle Revue
de science missionnaire », 57, 2001/3, pp. 163–180.
64

F. NKAY, Pangu. Une mission dans la jungle tropicale. Vie matérielle des scheutistes (1908–1919), [in :] J. PI-

ROTTE (ed.), Les conditions matérielles de la mission, pp. 389–412, en particulier p. 403 : « Parmi ces steamers,

deux appartiennent aux scheutistes (Sacré Coeur et Notre-Dame), un aux jésuites (Saint-Pierre Claver) [...] ».
65 V. WILLEKE, Klostersklaven in Brasilien, « Archivum Franciscanum Historicum », 69, 1976, pp. 423–443, où
l’on écrit que la dernière libération d’esclaves donnée par les Franciscains eut lieu après 1870.
66 G. BEDOUELLE, Comment Lacordaire a-t-il financé ses fondations dominicaines ?, [in :] IDEM (ed.), Lacordaire,
son pays, ses amis et la liberté des ordres religieux (Histoire), Paris 1991, pp. 187–196.
67 Cf., par ex., B. DELPAL, Vocation religieuse, production économique et activité sociale, [in :] M. AUBRUN,
G. AUDISIO, B. DOMPNIER, A. GUESLIN (ed.), Entre idéal et réalité, pp. 211–229, et pour la problématique travail
/ vie ascétique : I. JONVEAUX, Le monastère au travail. Le Royaume de Dieu au défi de l’économie, Paris 2011 ;
EADEM, L’économie dans l’utopie monastique : les stratégies d’adaptation, « Social Compass », 60, 2013, pp.
160–173.
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un travail (activités éducatives et d’assistance) régulièrement payé. Les suppressions
dont les instituts religieux souffrent encore au cours du XIXe siècle (et les craintes
de nouvelles suppressions au début du XXe siècle) conduisent à varier considérablement leurs activités économiques, en accord avec les lois de l’état, avec la création
de sociétés à responsabilité limitée, et en investissant dans les actions de banque –
activité autrefois interdite, parce que considérée comme commerce –, grâce à l’appui
du pape Pie X, qui n’hésite pas à exhorter les religieux à varier autant que possible le
type de leurs investissements. Cela a entrainé, après la Première Guerre Mondiale et
ensuite avec le Concordat de 1929 entre l’Italie et le Saint-Siège, un enrichissement
réel et continu des instituts religieux italiens, de sorte que la périodisation proposée
à Paris, limitée à 1900, a du être déplacée environ vers 1950/1960. Après cela, suite
à la diminution du recrutement et au changement social dans la société, les instituts religieux, y compris les nouvelles fondations du XIXe–XXe siècles, connaissent un
appauvrissement général et, à leur place, arrivent les soi-disant « nouvelles communautés ». Elles sont nombreuses, même en Italie, mais elles ne s’insèrent pas dans des
oeuvres apostoliques (d’éducation ou d’aide social), qui nécessitent des investissements substantiels, et leur type d’économie n’a pas encore été étudié. Nous préciserons ici les étapes de cette transformation68.
Les propriétés terriennes et immobilières des anciens ordres religieux
et l’arrivé de nouveux instituts religieux
a) Les propriétés terriennes et immobilières des anciens ordres. Il n’y a pas de données sur la quantité totale des biens confisqués par l’état en Italie après les suppressions napoléoniennes, mais il est assez facile de dire qu’il s’agit, presque entièrement,
de la propriété foncière des ordres religieux d’Ancien Régime.
Pour la vente de la propriété des instituts religieux dans le Piémont et dans la période
1808–1814 sont énumérés 29 ordres masculins pour un totale de 6007 religieux répartis en 445 maisons, pour une valeur totale de lires 45 587 95069.

68 En général G. ROCCA, Le strategie anticonfisca degli istituti religiosi in Italia dall’Unità al Concordato
del 1929 : appunti per una storia, [in :] R. DI PIETRA, F. LANDI (ed.), Clero, economia e contabilità in Europa. Tra
Medioevo ed età moderna (Studi storici Carocci, 122), Roma 2007, pp. 226–247 ; IDEM, L’économie des instituts religieux italiens de 1861 à 1929. Données pour une recherche, [in :] M. VAN DIJCK, J. DE MAEYER, J. TYSSENS,
J. KOPPEN (ed.), The Economics of Providence. Management, Finances and Patrimony of Religious Orders and
Congregations in Europe, 1773 – c. 1930 = L’économie de la Providence. La gestion, les finances et le patrimoine
des ordres et congrégations religieuses en Europe, 1773 – vers 1930 (KADOC-Studies on Religion, Culture and
Society, 11), Leuven 2012, pp. 295–322 ; G. GREGORINI, The Organization and Economics of Religious Congregations in Northern Italy, 1861–1929, ibidem, pp. 323–342. Les études sur l’économie des nouvelles congrégations religieuses ont été développées, en particulier, par l’Université catholique de Milan et de Brescia
dans les publications de Mario Taccolini, Alessandro Colombo, Giovanni Gregorini e Mario Romano, qui
seront signalées dans l’article.
69 P. NOTARIO, La vendita dei beni nazionali in Piemonte nel periodo napoleonico (1800–1814) (Studi e ricerche di storia economica italiana nell’età del Risorgimento), Milano 1980, p. 287 pour le cadre général
des ordres masculins, et p. 301 pour les ordres féminins, tous inscrits sous le titre général « ordres réguliers », même si les Filles de la Charité étaient canoniquement pas et ne sont pas un ordre religieux.
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On a des données similaires, toujours pour le Piémont et dans la période 1808–1814,
pour les ordres féminins. Ont été supprimés 24 ordres religieux pour un total de 3590
religieuses réparties dans 136 maisons pour une valeur de lires 29 766 500. Dans cette
liste figurent les filles de la charité avec trois maisons et un capital de lires 36 000,
mais leur biens ne se trouvent pas dans la liste des acheteurs.
Même chose pour la vente des biens dans le Royaume de Naples dans la période
1806–1815 : il y a toujours d’anciens ordres et de biens foncières70.
Les suppressions de 1848 et de 1855 dans le Royaume de Sardaigne, et puis à divers
stades en Italie, jusqu’à la suppression générale de 1866, étendue à Rome en 1873,
ont frappé une fois de plus les anciens ordres qui avaient réussi à se reconstituer
après la suppression générale de la première decennie du XIXe siècle. En 1848 dans le
Royaume de Sardaigne ont été frappé deux instituts nouveaux – les oblats de SaintCharles et la Société du Sacré-Coeur de Jésus – en raison de leur proximité aves les
jésuites71.
Pour le Royaume des Deux-Siciles, où les anciens ordres ont été en mesur de récupérer plus facilment des biens fonciers et immobiliers72, les statistiques de 1861
distinguent entre ordres propriétaires, parmis lesquels figuraient augustiniens,
bénédictins, camaldules, chartreux etc., et les ordres mendiants, qui comprenaient
alcantarins, capucins, observants et réformés. En plus on avait les monastères de
clotûre, tous dotés ; les plus riches étaient le monastère de clarisses (Sainte-Claire)
de Naples, avec une rente de lires 19 419,56 et 62 religieuses, et le monastère des
adoratrices de Saint-Joseph de Ruffi, à Naples, avec une rente de lires 12 525,65 et 87
religieuses73.
Le total de biens dévolus au domaine, à l’exception des couvents qui étaient déjà
affectés à des municipalités ou des provinces, était, sur la base des lois antérieures
à celle nationale du 7 juillet 1866, de lires 9 304 519 ; et sur la base de la loi du 7 juil-

70 P. VILLANI, La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli (1806–1815) (Studi e ricerche di storia economica italiana nell’età del Risorgimento), Milano 1964.
71 Pour ces suppression cf. I. M. LARACCA, Il patrimonio degli Ordini religiosi in Italia. Soppressione e incameramento dei loro beni (1848–1873), Roma 1936.
72 Voir, par ex., le cas des Jésuites, qui au moment de la restauration à Naples en 1821 ont obtenu un
capital d’environ 12.000 ducats nets annuels sur des terres situées en divers lieux du Royaume (à Somma,
à Torre del Greco, à Gragnano, à Nocera, à Nola etc.). Beaucoup de détails dans F. C. DANDOLO, Insediamenti
e patrimoni dei Gesuiti nel Mezzogiorno continentale (1815–1900) (Studi e ricerche storiche, 2), Napoli 1998,
en particulier pp. 39–44. Pour l’attribution des biens aux monastères féminins de Naples après la Restauration cf. F. DANDOLO, Il patrimonio dei monasteri femminili napoletani nell’età della Restaurazione, [in :] M. SPEDICATO, A. D’AMBROSIO (ed.), Oltre le grate. Comunitá regolari femminili nel Mezzogiorno moderno fra vissuto religioso, gestione economica e potere urbano. Atti del Seminario di studio, Bari, 23–24 maggio 2000 (Università di
Bari. Dipartimento di scienze storiche e geografiche, Saggi e ricerche, 30), Bari 2001, pp. 385–400.
73 G. FORTUNATO, Statistica dei monasteri d’ambo i sessi esistenti nelle provincie napoletane all’epoca del
decreto di soppressione de’ 17 febbraio 1861. Corredata d’un cenno storico sull’istituzione monastica e sue
vicende, Napoli 1861.
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let 1866, de lires 11 420 000, soit un total de lires 20 823 520,9374. Selon le recensement de 1861, les religieux en Italie étaient 30 632, et les religieuses 42 66475. Il est
donc indéniable que, malgré les suppressions du début du XIXe siècle et bien qu’ils
aient presque dû recommencer à partir de zéro, les instituts religieux ont réussi
à reconstruire un considérable patrimoine de bien fonciers et immobiliers.
De toute cette richesse les anciens ordres religieux en sont rentré en possession seulement en petite partie, alors que la plupart passa dans les mains de l’état, en se transformant en écoles ou institutions au service de l’état ; tandis que les biens fonciers
étaient vendus à des propriétaires privés. Seulement dans certains cas – au moins
pour les régions pour lesquelles les données sont sûres – il y eut le rachat de biens
de la part de religieux et religieuses d’Ancien Régime. Dans le Piémont, parmi les
15 193 lots mis en vente après 1866, seuls quelque-uns ont été achetés par des religieux pour leurs instituts ; parmi eux, trois prêtres barnabites (qui avaient des vœux
solennels) et quelques prêtres de la Congrégation de la Mission (qui n’avaient pas
les « vœux de religion »)76. En Sicile, après l’unification de l’Italie, ils ont été mis aux
enchères plus de 11 000 lots, et nous savons que 280 prêtres y ont participé (dont
certains étaient certainement des capucins et des jésuites), et aussi un groupe de
religieuses77.
La référence au traité de Zurich a permis aux instituts religieux masculins et féminins
qui se trouvaient en Lombardie – qu’ils soient des institutions d’Ancien Régime ou
de nouvelles congrégations – de sauver beaucoup de leurs biens. En effet, grâce au
traité de Zurich de 1859, les biens des instituts religieux, passés sous un autre gou74 G. C. BERTOZZI, Notizie storiche e statistiche sul riordinamento dell’asse ecclesiastico nel Regno d’Italia
(Annali di Statistica, serie II, 4), Roma 1879, p. 116–117 (Parte I. Soppressione delle corporazioni religiose
maschili e femminili).
75 T. SALVEMINI, La statistica ecclesiastica con speciale riguardo al clero in Italia secondo i censimenti generali
della popolazione, [in :] Atti della II Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Roma 26–28 giugno
1940, Ferrara 1941, extrait de 24 pages.
76 Les trois barnabites (p. Francesco Canobbio, ancien recteur du Collège royal de Moncalieri, Cesare
Baretta e Fabio Vittori) ont acheté en 1868 pour lire 66 000 le domaine de Montaldo Torinese (lot n. 14 778),
ancienne propriété de l’ordre, tandis que les Vincentiens (parmi lesquels le p. Marco Durando) ont acquis
en 1871 une de leurs maisons à Turin pour lire 30 300 (lot n. 15 087). Plus de détails dans A. BOGGE, M. SIBONA,
La vendita dell’asse ecclesiastico in Piemonte dal 1867 al 1916 (Studi e ricerche di storia economica italiana
nell’età del Risorgimento), Milano 1987, pp. 573 et 660.
77 S. CUCINOTTA, Sicilia e Siciliani. Dalle riforme borboniche al “rivolgimento” piemontese. Soppressioni, Messina 1996, qui affirme n’avoir pu publier la liste complète des lots mis aux enchères en raison de l’illisibilité
et l’incomplétude de nombreux documents. Pour l’achat des lots par des religieux cf, en particulier, p. 185
(pour le nombre des prêtres participant à des ventes aux enchères) ; p. 168, où il donne des renseignements sur le monastère de Sainte-Thèrèse, à Chiaramonte (Siracusa), acheté en 1900 pour lire 3886 par
4 moniales ensemble (lot n. 934) ; pp. 172 et 682–683, où il donne des renseignements sur les couvents
capucins de Melilli (Siracusa) et de Sortino (Siracusa), achetés celui à Melilli en 1879 (lot n. 739, pour lire
13 476) e celui à Sortino en 1882 (lot n. 785, pour lire 7100), les deux à nom du prêtre capucin p. Scamporlino ; p. 196, où l’on parle du p. Ludovico Ferra, di Palermo, qui en 1879 avait envoyé la demande d’absolution pour avoir acheté de bonne foi, sans les facultés nécessaires accordées par le Saint-Siège, des biens
de l’abbaye de Regalbuto.
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vernement, ne pouvaint pas être expropriés. De cette façon, les instituts religieux
conservèrent leurs biens pour un revenu global de biens immobiliers de 159 008,03
lires, et de biens mobiliers de lires 31 440,2378.
En plus, des interprétations particulières de la loi de suppression de 1866 permirent
à plusieurs nouveaux instituts religieux, reconnus comme laïcs par l’état, de conserver
leurs biens. Sur la base de l’étude de Bertozzi – une source encore fiable aujourd’hui –,
les instituts échappés à la suppression de 1866 furent globalement dans toute l’Italie
(à l’exclusion de la ville de Rome) 332 (dont 57 masculines et 275 féminines), pour
un revenu totale de biens immobiliers de 1 045 707 lires, et de biens mobiliers de
1 188 663 lires79.
b) La naissance de nouveaux instituts, de nouveaux religieux et de nouvelles religieuses. Au moment de la suppression générale de 1866/1873 le nombre de nouveaux
instituts était déjà remarquable, avec une distinction entre le Nord e le Sud de l’Italie :
forte présence dans le Nord avant 1861 et presque inexistance dans le Sud. On en
a compté presque 50 dans la seule Lombardie pour la période 1809–1900, tandis qu’on
en a répertorié 127 (tous instituts féminins) dans toute l’Italie pour la période 1801–
1860, pour arriver à 413 congrégations féminines recensées en Italie, dont la grande
majorité a été fondée entre 1801 et 1973 (l’année où se termine le recensement d’Emile
Colagiovanni)80. Les salesiens de don Bosco ont connu un développement rapide en
arrivant, vers 1930, à être près d’un tiers de tous les religieux d’Italie81. On avait aussi
inversé le rapport entre moniales (qui étaient la totalité jusqu’à la Révolution française
et encore presque la totalité dans le Sud de l’Italie en 1861) et religieueses de vœux
simples. Vers 1966 – considéré le sommet du développemet – les religieuses de vœux
simples dans les instituts de droit pontifical étaient 155 962, aux quelles on devait ajouter quelques milliers de religieuses de droit diocésain, tandis que les moniales, selon un
sondage organisé par la Sacrée Congrégation des Religieux en 1950, comptaient 528
monastères en Italie pour un total de 13 943 moniales82.
78

G. C. BERTOZZI, Notizie storiche e statistiche, p. 116 pour les corporations religieuses de la Lombardie.

79 Ibidem, p. 117 pour les corporations religieuses supprimées par la loi du juillet 1866, et p. 171 per les
corporations religieuses échappées à la suppression en 1873 à Rome.
80 G. ROCCA, Il nuovo modello di impegno religioso e sociale delle congregazioni religiose dell’Ottocento in
area Lombarda), [in :] L’opera di don Luigi Guanella. Le origini e gli sviluppi nell’area lombarda. Atti del Convegno di studio per il centenario della fondazione della Casa della Divina Provvidenza (Como, Villa Gallia, 25–27
settembre 1986), Como 1988, pp. 19–59 ; IDEM, Le nuove fondazioni religiose femminili in Italia dal 1800 al
1860, [in :] Problemi di storia della Chiesa dalla Restaurazione all’Unità d’Italia. Atti del VI convegno di aggiornamento (Pescara 6–10 sett. 1982), Napoli 1985, pp. 107–192 ; E. COLAGIOVANNI, Le religiose italiane. Ricerca
sociografica, Roma 1976.
81 Selon le recensement de 1931, les religieux en Italie étaient 11 907, et les salesiens 3595. Plus de
détails dans G. ROCCA, Fattori di sviluppo e di crisi degli istituti religiosi nei secoli XIX–XX. Oltre il caso Salesiano
(SDB–FMA), « Ricerche Storiche Salesiane », 30, 2011, pp. 53–104, en particulier pp. 76–77.
82 G. ROCCA, Donne religiose. Contributo a una storia della condizione femminile in Italia nei secoli XIX–XX,
« Claretianum », 32, 1992, pp. 5–320 (comme extrait : Roma 1992), p. 50 ; A. LARRAONA, La nuova disciplina
canonica sulle monache. La costituzione apostolica “Sponsa Christi” e la Istruzione “Inter praeclara”, Roma
1952, p. 292 (Statistica particolareggiata dei monasteri esistenti in Italia).

Giancarlo ROCCA

100

On peut donc conclure, avec une certaine certitude, que les nouveaux religieux de
vœux simples avaient en bonne partie remplacé les anciens religieux de vœux solennels.
Les sources économiques des instituts religieux
Tout en continuant à s’appuyer sur les formes traditionnelles de soutien comme la
bienfaisance de nobles et des riches, la quête, les intentions de messes (v. tableaux
nn. 1 et 2), les dots (v. tableaux nn. 4 et 5), les instituts religieux italiens – à la même
manière de ce qui arrivait dans les autres pays – appuyèrent leur économie sur le
service créé par eux dans les différents états préunitaires dans l’éducation et dans
l’assistance aux malades et aux personnes âgées, s’appuyant sur le système des
conventions, ci-haut mentionné. Après les suppressions survenues en Italie, les religieuses et religieux jouirent aussi des pensions que l’état accordait aux religieuses et
religieux dont les biens avaient été confisqués, des pensions différentes s’il s’agissait
des prêtres ou des frères laïcs, et des soeurs de choeur ou soeurs converses. Après
l’unité de l’Italie, les services des religieux s’étendirent dans les prisons, dans ce cas
avec des conventions spéciales avec l’état italien ; aux pensionnats pour les ouvrières,
dans ce cas avec des conventions stipulées avec les patrons des textures auprès desquelles les religieuses étaient appelées à travailler83 ; aux hôpitaux et siphilicomes,
dans ces cas avec des conventions stipulées avec les administrateurs locaux.
L’avantage économique des conventions était donné du fait que les maisons particulières de l’institut étaient souvent en mesure d’envoyer chaque année à la maison mère
– dans une économie désormais centralisée – lesdits « sopravanzi » ou « civanzi » qui,
mis ensemble, pouvaient constituer des sommes considérables (v. tableaux nn. 6 et 8).
L’utilité économique du système des conventions semble encore plus évidente si l’on
considère que Thérèse Gattorno, fondatrice des filles de Ste-Anne, fut accusée d’avoir
multiplié le nombre des maisons attachées à son institut pour tirer des avantages
d’un très grand nombre de conventions84. Maintenant pour les nouveaux instituts il
n’y a plus l’ancienne loi qui obligeait à limiter le nombre de religieux en proportion
des revenus du monastère – comme mentionné ci-dessus pour les monastères de
saint Thérèse d’Avila –, mais chaque institut religieux était libre et désireux d’accueillir
le plus grand nombre des candidats pour mieux mener son apostolat.

83 D’un intérêt particulier sont les conventions signées par les institutus religieux de femmes avec les
industries textiles pour gérer les pensionnats ouverts pour les travailleuses. Cf., par ex., G. GREGORINI, Per
i bisogni dei “non raggiunti”. L’istituto Suore Poverelle tra Lombardia orientale e Veneto (1869–1908) (Storia,
Ricerche), Milano 2007, pp. 87–91 pour la convention entre l’institut des soeurs poverelle et le Cotonificio
Bresciano Ottolini à Villanova sul Clisi (17 décembre 1914).
84 Romana, Canonizationis Servae Dei Annae Rosae Gattorno fundatricis instituti v.d. “Figlie di S. Anna”
(1831–1900), Positio super virtutibus, Roma 1991, pp. 829–830 : « Siccome l’entrata principale dell’istituto
viene dal sopravanzo delle case, in cui le suore sono mantenute dalle pubbliche amministrazioni (questo
sopravanzo fu nel 1901 di L. 211 499,40) che viene regolarmente mandato alla casa generalizia, avvenne
che fin dal principio si procurasse di moltiplicare simili case, accrescendo il numero delle suore più che
fosse possibile. Tutto ciò fu fatto con scapito dell’educazione religiosa delle suore [...] ».

Crise et substitution des ordres réguliers en Italie

101

Tontines ou sociétés tontinaires, sociétés par actions,
sociétés immobilières et banques
Après la suppression générale en 1866, étendue à Rome en 1873, les instituts religieux – d’Ancien Régime et nouveaux – comprirent que la manière la meilleure pour
sauvegarder leurs biens était de se conformer aux lois de l’état. De là la fondation
d’un très grand nombre de sociétés tontinaires, des sociétés par actions, des sociétés
immobilières, sur lesquelles nous fournissons ici un essai à titre indicatif85.
– « Società privata per reggere il seminario delle Missioni estere » : constituée en
juin 1866, avait son siège à Milan et une durée indéfinie, pouvant subsister même
avec deux partenaires. Le fond social était de 36 000 lires, déjà versé par les premiers
partenaires (18 000 lires de la part de l’abbé Joseph Marinoni, le reste par d’autres
prêtres). La société, qui eut comme premier représentant légal l’abbé Marinoni, était
ouvert à d’autres partenaires désireux d’en rejoindre les objectifs86 ;
– « Società educativa delle Marcelline » : constituée en décembre 1866 à Milan, sur
base de l’art. 1702 du Code civil, par onze Marcelline avec le but de promouvoir l’éducation des filles. Les onze partenaires s’obligeaient à conférer à la société,
en plus de l’œuvre personnelle, la somme de 1500 lires, qui serait versée dans la caisse sociale au terme de
quinze jours – 15 – à dater de ce jour. Ladite somme sera employée dans la location de collèges, dans l’achat du mobilier, et à la première installation de la société, et ne sera pas fructueuse en faveur de l’actionnaire, laquelle par contre aura le droit d’obtenir par le conseil de la société, de la nourriture, des vêtements
et de l’assistance. Quand pour n’importe quel motif, la partenaire cesse de faire part de la société, elle aura
le droit à la restitution de la somme versée de 1.500 lires (art. 3).

Le statut prévoyait en outre que la société éducative put assumer des personnes
agrégées et des personnes qui aident (c’est-à-dire d’autres religieuses) pour l’enseignement, et comme première directrice était nommée la fondatrice des Marcelline,
Marina Videmari. En cas de sortie de la société (c’est-à-dire de l’institut) par une partenaire, l’art. 24 prévoyait que la part des bénéfices de chaque partenaire ou agrégée ne serait satisfaite qu’au moment où les intéressées cesseraient d’appartenir à la
société87 ;
– « Sorelle della Carità in Milano » : association civile constituée à Milan en mars 1870
par les 456 religieuses qui composaient alors l’institut des sœurs de la charité de Bar85 La société tontinaire eût une longue vie et celle crée par les soeurs Dorothées de Vicenza fut dissoute en 2001, après 117 ans de vie. D’autres renseignements dans A. I. BASSANI, La gestione economica
delle Dorotee di Vicenza. Appunti per una ricerca, [in :] G. GREGORINI (ed.), Religiose, religiosi, economia e società
nell’Italia contemporanea (Storia, Ricerche), Milano 2008, pp. 105–141.
86 G. B. TRAGELLA, Le Missioni estere di Milano nel quadro degli avvenimenti contemporanei, vol. 2 : Dalla
morte del fondatore all’appello ai vescovi d’Italia per le vocazioni 1862–1882, Milano 1959, p. 27. D’autres
documents sur la « Società privata » dans Archive de la maison générale du Pontificio Istituto Missioni
Estere, Roma, Documenti, AME, vol. 3, fol. 513.
87 L’Act de constitution de la Società educativa delle Marcelline, du notaire Giulio Contini, a étè publié,
en partie, dans Mediolanen. Beatificationis et canonizationis Servi Dei Aloysii Biraghi, sacerdotis saecularis,
fundatoris Instituti v. d. “Le Marcelline” (1801–1879). Positio super virtutibus, vol. 1, Rome 1995, pp. 657–659.

102

Giancarlo ROCCA

tolomea Capitanio et Vincenza Gerosa. Le statut faisait référence au traité de Zurich,
qui avait garanti la disponibilité des biens, et précisait que les partenaires auraient
continué à consacrer leur œuvre pour l’éducation des filles et le soin des malades. Il
précisait qu’au moment de l’entrée dans la société, chaque partenaire devrait apporter la somme de 3 460 lires, que les sommes versées seraient mises dans l’achat de
titres de vente de la dette publique italienne ou dans l’achat de biens mobiliers et
immobiliers nécessaires à la vie de la société ; comme première directrice était nommée Françoise Bosio, qui était la supérieure générale du moment88 ;
– « Società agricola delle Tre Fontane » : pour un total de 484 hectares, elle fut constituée à Rome en 1874 par les trappistes, qui s’engagèrent à planter 120 000 eucalyptus en dix ans, retenus alors comme le plus grand remède contre la malaria89 ;
– « Società immobiliare Sacca » : constituée vers la fin du XIXe siècle par cinq moniales
du monastère dominicain Matris Domini de Bergame90 ;
– « Società anonima San Giuseppe » : constituée en 1895 par les servantes de la charité de Brescia, puis transformée en société par actions, pour sauvegarder les biens
de l’institut ; à son nom furent mis les immobiliers des maisons de Desio, Mantova,
Seregno, Trieste, etc91 ;
– « Società anonima San Pietro » : constituée en 1895 par les sœurs de la charité de
Bartolomea Capitanio et Vincenza Gerosa, avec l’objectif de sauvegarder les plus
grands immeubles de l’institut (Lovere, Brescia, Sarnico, etc.). Le capital social était de
100 000 lires, divisé en 50 actions de 2000 lires ; la société a été dissoute en 189892 ;
– « Istituto Reggio sotto la protezione di s. Vincenzo de’ Paoli e s. Marta per l’acquisto
di beni immobili » : constitué en 1898 par certaines sœurs de sainte Marthe (de
Chiavari)93 ;
– « Società anonima proprietà fondiarie » : constituée en 1908 sur la suggestion du
pape Pie X, avec Rome pour siège, avec un capital initial de 500 000 lires distribué
88 Statuto fondamentale della associazione civile denominata Sorelle della carità in Milano [du 1870], Milano [s.d.], p. 2ss. – fascicule de 10 pages, imprimées, non datées.
89 G. C. BERTOZZI, Notizie storiche e statistiche, pp. 176 et 184, où l’on parle du grand domaine, pas encore
vendu aux moines Trappistes ; G. MARTINA, La situazione degli istituti religiosi in Italia intorno al 1870, [in :]
Chiesa e religiosità in Italia dopo l’Unità (1861–1878). Atti del quarto Convegno di Storia della Chiesa, La Mendola 31 agosto – 5 settembre 1971, vol. 1,1 : Relazioni (Scienze storiche, 3,1), Milano 1973, pp. 294–335, en
particulier pp. 241–242.
90 A. PESENTI, Il monastero nei sec. XIX–XX, [in :] Il monastero Matris Domini in Bergamo, vol. 2 (Monumenta
Bergomensia, 54), Bergamo 1980, pp. 289–326, en particulier p. 308.
91

Renseignements envoyés par la maison générale de l’institut, Brescia.

92 A. COLOMBO, Congregazioni religiose e sviluppo in Lombardia tra Otto e Novecento. Il caso di Maria Bambina (Quaderni pubblicati dal Centro di ricerche per lo studio della dottrina sociale della Chiesa, 11), Milano
2004, p. 173–181.
93 Ianuen. Canonizationis Servi Dei Thomae Reggio, episcopi vigintimiliensis (1877–1892), archiepiscopi
januensis (1892–1901) et fundatoris Sororum Sanctae Martae nuncupatarum (1878). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, vol. 2, Roma 1991, pp. 589–590.
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en 1000 actions de 500 lires, avait Ernest Pacelli comme président – un homme de
confiance de Pie X et bien connu dans les milieux économiques du Vatican et italiens – elle administrait certains immobiliers des salésiens94. L’abbé Arthur Conelli, en
ces années inspecteur des maisons salésiennes du Lazio, Umbria et Marche, pouvait
remercier Pie X des suggestions reçues pour la constitution de la Société, au bénéfice
de son institut, en ajoutant qu’elle était connue seulement du supérieur général de
l’institut et non des confrères ;
– « Società San Paolo anonima per azioni » : fondée en Alba en 1923 par don Giacomo
Alberione, fondateur de la Société Saint-Paul, avec un capital social de lires 311 000
divisé en 311 parts de 1000 lires chacun, tous mis au nom des membres de la Société
de Saint-Paul, à l’exception de 75 actions au nom de don Giovanni Borgna, un prêtre
résident à Castiglione Tinella. En tant que président de la Société était, pendant de
nombreuses années, don Giacomo Alberione. La Société a été dissoute en 1942 et ses
biens transférés à l’Institut des Missions de la Pieuse Société Saint-Paul, qui avait été
reconnu civilment en 193495 ;
– « Società anonima Divina Provvidenza » : crée en 1923 à Alexandrie pour protéger
les biens des petites soeurs de la Divine Providence. Le capital social, initialment de
lires 1 500 000, a été ensuite porté à lires 1 700 000. Les actions de la société ont été
déposées chez l’évêché d’Alexandrie. La société a été dissoute quand la congrégation
a obtenu (1940) la reconnaissance civile96 ;
– « Società anonima immobiliare ‘Consilium’ » basé à Turin : établie en 1923 par les
soeurs de la charité de Sainte-Marie, avec un capital social de 300 000 lires, divisé
en 300 actions de 1000 lires chacune, transmi la totalité de ses biens (les immobiles
situés à Turin, Grottammare, Carmagnola, Laigueglia et Cagliari, d’une valeur de lires
1 040 000) à l’institut des soeurs de la charité de Sainte-Marie en 1934, où il a obtenu
la reconnaissance juridique par le gouvernement italien97 ;
– « La Immobiliare Valtellinese » : société anonyme crée en 1924, basée à Sondrio
pour protéger les biens des pieuses filles de la Sainte Famille, de Mese (Sondrio). La
société avait un capital de 140 000 lires, distribuées en 1400 actions de 100 lires chacune. Du conseil de l’administration était partie don Pietro Lucchinetti, fondateur des
pieuses filles de la Sainte Famille. En 1950 la société a été transformée en une société
à responsabilité limitée, avec le même titre, avec un capital de lires 70 000 (avec des

94 Società anonima proprietà fondiarie, Statuto approvato con gli atti costitutivo 30 aprile 1908 e modificato 19 maggio 1908, omologato con decreto del tribunale civile di Roma 22 maggio 1908, Roma 1909.
95 C. Y. ALVAREZ, La “Società San Paolo, anonima per azioni”. Aporte para la historia económica de la Sociedad
de San Pablo fundada por el P. Santiago Alberione, « Claretianum », 50, 2010, pp. 317–359.
96 Renseignements envoyés par l’institut ; une mention aussi dans A. PRONZATO, Una donna per sperare.
Madre Teresa Michel fondatrice delle Piccole suore della Divina Provvidenza, Torino 1978, p. 301.
97 Prefecture de Turin, Foglio Annunzi Legali, année 1923–1924, mardì 21 août, n. 21, pp. 374–375 pour
la constitution de la société Consilium, et les informations envoyées par la maison générale des Soeurs de
Sainte-Marie, à Turin.
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actions de lires 1 000 chacune)98. En 1956, enfin, les pieuses filles de la Sainte Famille
ont obtenu la reconnaissance de la personnalité juridique et les biens de l’Immobiliare Valtellinese ont été transmis à la congrégation99 ;
– « Società anonima ‘L’Assistenza’ » : basée à Parme, crée en 1927 a fin de garantir les
biens des petites filles des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie, appelés « chieppine »,
avec un capital de lires 350 000 représentées par 700 actions de lires 500 chacune,
donnait tous ses biens à l’institut des chieppine qui avait obtenu la reconnaissance
de la personnalité juridique par le gouvernement italien en avril 1943100 ;
– « Società Baldina » : coopérative anonyme pour maisons economiques et populaires à propriété collective, établie en 1927 à Ronco all’Adige (Verona) par les petites
filles de Saint-Joseph, fondées par don Giuseppe Baldo. En 1933 la société avait un
capital social de 166 000 lires, distribué en 1660 actions de lires 100 chacune, et a été
dissoute lorsque la congrégation a obtenu (1940) la reconnaissance juridique civil101 ;
– « Teresa E. Verzeri » : société anonyme par actions crée à Verone en 1932 par les filles
du Sacré-Coeur de Jésus, avec un capital social de 860 000 lires, représenté par 86
actions au porteur de lires 10 000 chacune, dont plus de la moité (45) a été prise par la
comtesse Luigia Nasalli Rocca. En 1933 le capital a été augmenté à 1 460 000 lires et,
avec arrêtés successifs, toujours en 1933, à lires 2 000 000, et en 1934 à 2 240 000 lires.
En 1939 le capital a étè réduit à lires 896 000, le siège de la société déplacé à Bergame
avec le nouveu nom de « Società anonima civile Previdenza », dont le capital en 1951
a été porté à lires 1 500 000. Les maisons de Arluno, Arpino, Brescia, Ranica, Rome et
Verona ont été mises au nom de la « Previdenza »102.
En plus des centaines de sociétés anonymes fondées avant et après le concordat de
1929 – dont a été offert un essai ici –, il y eu aussi la fondation des sociétés diocésaines, sur l’histoire des quelles on sait peu, mais qui étaient préferées par les avocats,
car elles donneraient une plus grande cohésion aux biens des diocèses et des instituts religieux présents dans les diocèses. À ce jour on connait les exemple du diocèse
de Bergame, où en 1919 a été crée la société « Juventus », au nom de la quelle ont été
mis, entre autres, des propriétés des prêtres du Sacré-Coeur, des soeurs sacramentines, des ursulines de Gandino, des ursulines de Somasca, de la maison provinciale
des canossiennes de Bergame, des angelines de Bergame et des religieuses de la visi-

98 Verbal de la réunion de la société, acte notarié par Lavizzari Giuseppe, à Sondrio, Archive des Filles de
la Sainte Famille, de Mese, Rep. n. 25181/18107.
99 Quelques notes sur la « Immobiliare Valtellinese » dans A. LEVI, Don Primo Lucchinetti prevosto di Mese,
fondatore della congregazione “Pie Figlie della Sacra Famiglia”, Sondrio 1959, pp. 183–187 ; T. LEVI, L’orfanotrofio maschile di Sondrio oggi Collegio di via E. Bassi. Origini, sviluppo e trasformazioni, Sondrio 1987, pp. 16–20.
100

Archives de la maison générale de l’institut, Parma.

101

Archives de la maison générale des Petites Filles de Saint-Joseph, Vérone.

102 Archives de l’économat général des Filles du Sacré-Coeur de Jésus, Rome, b. Società, fasc. « Società
anonima ‘T. Verzeri’ » et « Società ‘Previdenza’ ».
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tation d’Alzano103. L’autre exemple connu est celui du diocèse de Vicence, qui en 1920
crea la société « Domus », dont la moitié du capital a été souscrit par la Banca Cattolica Vicentina et au nom de laquelle ont été mis des biens des instituts religieux104.
Enfin, le tableau ne serait pas complet sans parler de la fondation des banques au
profit des instituts religieux. On sait que la Sacrée Congrégation Concistorial avec le
décret Docente Apostolo Paulo en 1910 avait sévèrement limité la présence du clergé
dans les instituts de crédit, et pourtant, en 1922, don Giacomo Alberione, fondateur
de la Société de Saint-Paul, avait fondé un « Piccolo Credito » pour aider sa nouvelle
congrégation. Il avait deux filiales – dans le Piémont, à Alba et à Benevello – et même
si nous ne connaissons que l’histoire des premières années, il est certain que le « Piccolo Credito » a aidé considérablement les activités de l’institut, centré sur l’apostolat
de la presse105.
La gestion des biens
Les difficultés causées par les suppressions ont ammené la Sacrée Pénitencerie Apostolique à émettre plusieurs décrets par lesquels on permettait aux religieuses et religieux
de vœux solennels, même aux frères mineurs et aux capucins, de pouvoir recevoir légitimement non seulement les pensions données par l’état italien, mais à entreprendre
toutes ces opérations de vente-achat, même des immobiliers, qui purent servirent à reconstituer leurs ordres106. Même des instituts qui avaient des traditions de pauperisme
très strictes, comme les passionistes, qui dans le XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle
ne voulaient pas mettre leur argent à la banque et en recevoir les intérêts – activité
considérée revenu fixe, interdite par leur constitutions –, ont accepté le nouveau cours
des choses et en 1868 le supérieur général de l’institut, p. Pierre Paul Cayro, a obtenu du
Saint-Siège la faculté de placer à la banque l’argent tiré de la vente de biens appartenus
aux couvents confisqués par le gouvernement italien107.
En ayant des contacts avec les banques locales ou nationales, les instituts religieux
non seulement ont accouru pour déposer leur économies, mais aussi pour investir
dans des actions et des obligations de l’état. Cette activité, cependant, était interdite
103 Beaucoup de détails à ce sujet dans G. GREGORINI, Un po’ di bene. L’istituto delle Suore Sacramentine di
Bergamo dalle origini al secondo dopoguerra (1882–1950) (Storia, Ricerche), Milano 2010 (I beni patrimoniali,
pp. 91–133).
104 « Domus », Società anonima Capitale di L. 500.000, Sede di Vicenza, Statuto approvato con decreto
12 agosto del R. Tribunale di Vicenza, dall’Assemblea 7 gennaio 1922 e con successivo decreto 25 gennaio 1922
pure del R. Tribunale di Vicenza, Vicenza 1922.
105 G. ROCCA, La formazione della Pia Società San Paolo (1914–1927). Appunti e documenti per una storia,
« Claretianum », 21–22, 1981–1982, pp. 475–690.
106 Les décrets de la Sacrée Pénitencerie Apostolique ont été publié plusieurs fois ; cf., par ex., « Analecta
ecclesiastica », 4, 1896, pp. 229–239, en particulier pp. 234–235, avec la réponse de la Sacrée Pénitencerie
Apostolique au procurerur général des capucins, qui avait demandé si la faculté comprenait aussi l’achat
des immobiles : « Ad primum, affermative ».
107 F. GIORGINI, Organizzazione e ristrutturazione nella storia della Congregazione passionista. Appunti storici, Roma 2005, p. 63.
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par le droit canon. Toujours en 1846, répondant à la question si les clercs pourraient
acheter des actions d’une banque de Città di Castello, la Sacrée Congrégation des
Évêques et Réguliers avait dit non108. D’où la nécessité des dispenses que la Sacrée
Pénitencerie Apostolique accorda en 1866–1867109.
En outre, les instituts religieux diversifièrent remarquablement leurs engagements
économiques, en achetant des titres de l’état italien et des sociétés italiennes, s’orientant – quand on ne faisait pas tellement confiance à l’état italien – vers des titres
autrichiens, russes et ottomans (v. tableaux nn. 3, 7, 9 et 10).
Au fil des ans, les économies déposées auprès des banques ont augmenté, et ainsi
augmenta le nombre de banques concernés : Banco Ambrosiano, Banca San Paolo,
Banco di Roma, Cassa di Risparmio di Roma, Credito Romagnolo, Banca Cattolica di
Verona, Banco di San Marco, Monte dei Paschi et plusieurs instituts de crédit locaux.
Parmi les nombreux exemples qu’on pourrait alléguer, voici l’exemple relatif au Banco
Ambrosiano.
On sait que les soeurs de la charité de Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa ont
participé à sa fondation en 1896 et que leur supérieure générale, Maria Ghezzi, tenait
un grand nombre d’actions (450)110.
Même les soeurs de sainte Dorothée de Cemmo di Capodiponte apparaissent entre
les actionnaires du Banco Ambrosiano pour un total de 113 actions111. Au fil des années leurs actions ont augmenté et en 1922 elles étaient 1978, produisant un dividende en 1924 de 24 826 lires.
Et encore, parmi les actionnaires du Banco Ambrosiano figurait don Filippo Roncari,
des oblats de Rho, avec cinq actions.
Enfin – on ne peut pas l’oublier – les nouveaux instituts s’engagèrent rarement dans
le prêt d’argent à tiers, en agissant comme institutions de crédit, comme avaient fait

108 « Se sia permesso ai chierici promossi agli ordini maggiori o possessori di benefici di acquistare le
azioni della banca accomandataria di Città di Castello [...] Non licere » – text complet de la question dans
« Analecta juris pontificii », 8, 1866, coll. 1474–1475. Pour plus de détails cf. M. CALBI, Attività proibite ai religiosi, [in :] DIP, vol. 1, 1974, coll. 973–979, et V. DE PAOLIS, La proibizione del commercio ai religiosi (cf cann. 672
e 286), « Ius Ecclesiae », 7, 1995, pp. 693–712.
109 Cf., par ex., ce qu’on a délivré en 1867 : « XVII. Facultatem concedit [...] non obstante solemni paupertatis voto, bona sibi legitimo iure spectantia, ac etiam haereditates [...] recipere, adire, ac retinere, deque iis
nedum contractus inire, sed etiam in pios, honestosque usus [...] ». Cf. note no 106).
110 M. TACCOLINI, P. CAFARO, Il Banco Ambrosiano. Una banca cattolica negli anni dell’ascesa economica lombarda (Storia delle banche in Italia), Bari 1996, p. 155.
111 M. TACCOLINI, P. CAFARO, Il Banco Ambrosiano, pp. 143–161. Dans la liste des actionnaires du Banco
Ambrosiano les soeurs Dorothées qui avaient des actions étaient : Bosella Luigia (15 actions), Bulferetti Angelica (6), Caldinelli Rosa (12), Ferrari Maria (6), Franceschetti Teresa (9), Fumagalli Giuseppina (6), Panizza
Maria (6), Panzerini Pierina (4), Prandini Bartolomea (6), Rivadossi Paolina (16), Robustelli Lucia (6), Tosetti
Bartolomea (15), Venosta Ester (6). L’identification de ces religieuses a été rendu possible avec l’aide de la
sécrétaire générale des soeurs Dorothées de Cemmo di Capodiponte, que je remercie.
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presque régulièrement leurs prédécesseurs pendant des siècles jusqu’à la Révolution
française112.
L’activité de Pie X (1903–1914)
Il semble – en dehors des interventions personnelles du pape, très nombreuses113,
pour sauver les banques catholiques dans les quelles on avait aussi de biens des instituts religieux114 – que la position de Pie X peut se résumer en deux points : d’abord,
vendre tout ce qui était possible de vendre en face du danger de nouvelles suppressions par l’état italien ; et puis créer, si possible, des sociétés anonymes dans les
quelles fair confluer les biens des instituts religieux. En voici quelques exemples :
– en 1907, à l’évêque de Mantoue, Carlo Paolo Origo, préoccupé par le danger d’une
nouvelle suppression des instituts religieux, suite aux nouvelles qui lui arrivaient de
Milan – où les instituts religieux s’étaient protégé par la vente de leurs biens ou se
préparaient à les vendre –, Pie X répondait, de sa propre main : « Il est prudent de
n’être pas surpris. Ou vendre ou hypothéquer »115 ;
– en 1908, recevant en audience spéciale certains religieux des fils de l’Immaculée
Conception, incertains si vendre leur maison maintenant ou attendre des temps
meilleurs, Pie X n’a pas hésité à dire de procéder à la vente tout de suite116 ;
– en 1908 aux moniales visitandines de Venise, qui voulaient construire un monastère
à Treviso et ne savaient pas comment faire face à des dépenses considérables, Pie X
répondait, de sa propre main, indiquant que la meilleure solution était de contracter un prêt hypothécaire auprès d’une banque, et Pie X nommait en premier lieu le
Banco di San Marco, à Venise, dont il était un membre fondateur, et en plus la Cassa
di Risparmio, de Venise, ou de Vérone ou de Milan117 ;
112 J. E. MADDEN, Business monks, banker monks, bankrupt monks. The English cistercians in the thirteenth
century, « The Catholic Historical Review », 49, 1963, pp. 341–364. Beaucoup de détails à ce sujet pour
l’époque moderne dans les études promues par Fiorenzo Landi, en particulier : F. LANDI (ed.), Accumulation
and Dissolution of Large Estates of the Regular Clergy in Early Modern Europe. Proceedings of the Twelfth International Economic History Congress, Rimini 1999 ; F. LANDI, Confische e sviluppo capitalistico. I grandi patrimoni del
clero regolare in età moderna in Europa e nel Continenente Americano (Temi di storia), Milano 2004.
113 Les interventions de Pie X étaient vraiment remarquables, au point que B. LAI, Finanze e finanzieri vaticani tra l’Ottocento e il Novecento. Da Pio IX a Benedetto XV (Le Scie), Milano 1979, n’a pas hésité à titrer le chapitre sur ce pontife Pio X despota dei bilanci (pp. 197–240). Cf. aussi J. F. POLLARD, L’obolo di Pietro. Le finanze del
papato moderno, 1850–1950, Milano 2006, pp. 115–151 (Cap. 4 : Le finanze vaticane sotto il “Papa contadino”).
114 Il est connu, par ex., que Pie X est intervenu pour sauver la Banca Cattolica Vicentina, en élargissant,
en 1913, la somme de lires 577 000 – A. M. DIEGUEZ, L’archivio particolare di Pio X. Cenni storici e inventario,
Città del Vaticano 2003, b. 110, p. 167).
115 A. M. DIEGUEZ, S. PAGANO, Le carte del “Sacro Tavolo”. Aspetti del pontificato di Pio X dai documenti del suo
archivio privato (Collectanea Archivi Vaticani, 60), vol. 2, Città del Vaticano 2006, pp. 654–656, en particulier
p. 656.
116 « Egli mi rispose precise parole : ‘No, no, la vendano subito, e le altre case trovino subito di ripararle con una buona ipoteca con qualche buon cristianone’ » – P. CARRAZZA, Dopo il fondatore, 1901–1920.
Governo generale del p. Girolamo Pezzini, Saronno 1994, p. 127.
117

A. M. DIEGUEZ, S. PAGANO, Le carte del “Sacro Tavolo”, pp. 656–661.

Giancarlo ROCCA

108

– en 1910, recevant en audience le conseil général des filles du Sacré-Coeur de Jésus,
fondées par Teresa Eustochio Verzeri, Pie X leur parla de la nécessité de vendre, autant que possible, les biens de l’institut118 ;
– en 1911, au prêtre Beniamino Favrin, qui lui présentait ce qu’il avait fait pour protéger les biens des soeurs canossiennes à Trevise, en les vendant et en investissant
la somme gagnée en actions, Pie X a répondu en conseillant à élargir la gamme des
actions, qui ne devaient pas être limitées aux actions russes, autrichiennes ou hongroises119.
La vente des biens
Comme mentionné ci-dessus, le pontife Pie X n’a pas hésité à recommander aux
instituts religieux de vendre ou hypothéquer leurs biens immeubles, pour se prémunir contre le danger d’autres suppressions. En fait, ces opérations ont duré plusieurs années, comme en font foi les relations de nombreux instituts et les facultés
requises par les ordinaires de lieux à la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers
et puis à la Sacrée Congrégation des religieux afin de procéder à la vente des biens
immeubles.
Dans ce sens a été, en fait, la réponse envoyée en 1909 aux filles de la Divine Volonté,
du diocèse de Vicenza, qui en 1909 avaient demandé la faculté de vendre certaines
leurs propriétés120. Et la même chose est arrivé aux passionistes121.
118 « Ci trattenne ancora per discreto tempo discorrendo famigliarmente e sui tristi fatti del Portogallo,
e sui timori per l’Italia nostra, lasciando però discreta speranza non abbiano a succedere simili fatti. Parlò
tuttavia della necessità di provvedere prudentemente con vendite di tuttoché si può alienare, e anche
con l’apertura di qualche casa all’estero [...] » – Archive générale des Filles du Sacré-Coeur de Jésus, Roma,
Memorie 4° generalato, 1910–1914, vol. 1, pp. 37–42.
119 A. M. DIEGUEZ, L’archivio particolare di Pio X, b. 90, p. 135. Don Favrin avait mis à la vente un total de 19
fonds (maisons et terres) et pour 17 d’entre eux il avait obtenu la somme de lire 337 969,50. De ce montant,
lires 98 689 ont été investis dans des titres de revenu de Russie ; lires 113 500 en titres de rente hongroise
et lires 91 470 en titres de rente autrichienne. Pour les autres deux fonds, invendus, don Favrin proposait
un investissement en titres de rente russe. Pie X répond, suggérant à investir dans des rentes d’autres États,
tels les titres de rente bavaroise, ou bien de la Cassa di Risparmio de Milan et surtout dans les prêts des
Provinces. (Le compte rendu de don Favrin se trouve dans la b. 90, ff. 383–384 ; Remaniement de l’Auteur).
120 La lettre, adressée suivant la règle au Souverain Pontife, déclarait : « Beatissimo Padre, i devoti sottoscritti, avendo fondato timore che venga fatta una legge per l’incameramento dei beni posseduti dalle comunità religiose, come purtroppo si è fatto in Francia, domandano alla Santità Vostra la facoltà di vendere
gli immobili posseduti da questa congregazione delle Figlie della Divina Volontà di Bassano e di Grantorto
Padovano [...] Bassano, lì 31 marzo 1909». Et la Sacrée Congrégation des Religieux accorda la permission de
vendre le 27 avril 1909 – Cité du Vatican, Archive de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et
le Sociétés de vie apostolique (cité : CIVCSVA), Posiz. 1554/09 AS.
121 « 8 febraro 1909. Beatissimo Padre, il Procuratore generale dei passionisti umilmente espone come
consti ormai della probabile soppressione degli Ordini religiosi anche in Italia e del pericolo che i loro
beni vadano nuovamente indemaniati. Supplica quindi la S. V. di volersi degnare a concedere al Generale
dei passionisti in via segreta tutte le facoltà che potranno essere opportune per provvedere nel migliore
e più sollecito modo alla sicurezza dei beni dell’Ordine. Che della grazia, etc. Vigore specialium facultatum
a SS.mo Domino Nostro concessarum, S. Congr. negociis Religiosorum sodalium praeposita, attentis expositis,
benigne facultatem tribuit P. Praeposito Generali super praemissis providendi prout magis in Domino expedire
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Encore en 1909, les filles de la charité canossiennes de Milan ont aliéné une grande
partie de leurs biens à Lesmo (Milan)122. Et en 1914 les mêmes filles de la charité canossiennes de Milan ont annoté, dans leur chronique, d’avoir vendu à la hâte toutes
les maisons « Fagnani »123.
En 1915, dans leur rapport triénnal au Saint-Siège, les servantes de la charité de Brescia ont déclaré d’avoir procédé à la vente d’immeubles à la suggestion des autorités
ecclésiastiques124.
La vente d’immeubles a aussi intéressé les monastères féminins, c’est-à-dire les moniales à vœux solennels, qui fondaient leur économie encore sur les biens de main
morte. Cela est confirmé par le grand nombre des domandes des ordinaires de Naple
qui, à plusieurs reprises, déjà avant 1900, ont demandé à la Sacrée Congrégation
des Évêques et Réguliers la faculté de vendre des biens mobiliers et immobiliers des
monastères leur soumis125. À Bergame, l’abbesse du monastère bénédictin de Santa
Grata a demandé de vendre 1115 perches de terrain et la faculté a été accordée par la
Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers le 23 décembre 1902126.
Il semble, cependant, que la vente des immeubles, suggérée par le pape Léon XIII en
1899 et surtout pas son successeur Pie X, a donné lieu, à la fin, à un appauvrissement

iudicaverit de consensu tamen Consilii generalitii. Romae, 8 februarii 1909. J. C. Card. Vives, praef. » – CIVCSVA,
348/07/AS.
122 Le 18 janvier 1909 la chroniquese des Filles de la Charité Canossiennes de Milan écrivait : « Le astute
mire degli empi contro i religiosi fanno temere assai [...] Si vorrebbe vendere le case, ma bisogna aspettare
un momento propizio. Da Roma e dalla Curia si insiste perchè si vendano gli stabili. Da noi si vendette varie
possessioni di Lesmo ; rimane la casa nostra e la villa Scotti ; per quest’ultima si sta aspettando una buona
occasione. Fu pure venduta la casa in Porta Garibaldi non abitata da noi » – Dal libro delle Cronache, vol. VI,
pp. 27–28, dans Archive des Filles de la Charité Canossiennes, Milan.
123 « Temendo da parte del Governo un altro incameramento dei beni e per consiglio delle maggior autorità ecclesiastiche si venne ad una vendita affrettata che fu svendita, di tutte le case dell’isola Fagnani » –
Dal libro delle Cronache, Cronaca di casa Fagnani, dans Archive des Filles de la Charité Canossiennes, Milan.
124 En réponse à la question 46 du rapport, les Servantes de la Charité écrivaient : « In questi ultimi anni
per consiglio dei superiori ecclesiastici furono alienati dei beni immobili, ad eccezione delle case che si
abitano, con licenza della S. Sede [...] » – d’après le rapport des Servantes de la Charité, de Brescia : Archive
de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrées CIVCSVA, Posiz. 2435/15.
125

CIVCSVA, Posiz. AS 9978/16, 470/15, 5402/20.

126 « B.mo Padre, La Madre Abbadessa delle Religiose Benedettine del monastero di S. Grata in Bergamo
[...] implora [...] la facoltà di poter passare alla vendita a certo Gasparini ing. Pietro di Palazzolo sull’Oglio
[...] di una possessione di compendio del patrimonio dello stesso monastero della superficie di cens. pert.
1115 con la rendita di L. 9.600 pel prezzo netto di ogni tassa e spesa di L. 221 mila [...] I motivi che hanno
determinato le religiose ad addivenire a questa deliberazione [...] sarebbero i seguenti : a) Gli stabili che
sarebbero oggetto di compra-vendita sono intestati a tre religiose e perciò in pericolo di esser da un momento all’altro confiscati al proprietario monasterio mediante qualche legge civile. b) Le forti spese che
ora si dovrebbero incontrare per la cessione di una terza parte della possessione ad altra persona, essendo
una delle intestate assai innanzi negli anni [...] Vigore specialium facultatum [...] audita relatione Ordinarii Bergomen. Eidem benigne commisit ut... ad enunciatum venditionis contractum [...] concedat [...] Romae,
23 decembris 1902, D. Card. Ferrata, Praef. » – Bergame, Monastère de Sainte-Grata, Administration.
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des instituts religieux, ce qui est clair, per exemple, de l’histoire de soeurs de sainte
Dorothée de Cemmo qui ont parlé de « paupérisation » de la congrégation127.
La quantification des biens
Malgré les suppressions, les instituts religieux furent pas seulement en mesure de
reconstituer leur patrimoine, mais aussi de l’augmenter. On doit tenir compte des
faillites des banques et des conséquences de la Première Guerre Mondiale, surtout
pour les instituts religieux qui avaient des actions ou des dépôts dans les banques
autrichiennes, hongroises, russes ou turques, avec perte considérable après la guerre
(v. tableau 11)128, mais l’enrichissement pour la période 1861–1960 est indéniable129.
Si l’on veut, cependant, connaître le montant des biens, on doit avouer que c’est
presque impossible, sauf, peut-être pour quelques instituts, et pas de manière complète. Il y a de sources, et on pourrait avant tout étudier :
– les relations quinquennales et les relations triénnales, que les instituts devaient
envoyer au Saint–Siège, dans lesquelles ils devaient repondre à des questions économiques (mais tous ne repondaient pas et en plusieurs cas l’aumône en petite monnaie n’était pas mentionnée) ;
– la relation envoyée à la Sacrée Congrégation des Religieux pour obtenir l’approbation d’un nouvel institut, où l’institut était obligé à indiquer les biens immobiliers
dont il jouissait ;
– les relations envoyées par les instituts religieux à la Sacrée Congrégation des Religieux, lorsque les institut religieux ont été invités par la Sacrée Congrégation des
Religieux à profiter des nouvelles opportunités économiques du concordat de 1929.
127 « In quel frattempo l’autorità ecclesiastica diocesana suggerì di alienare i beni immobili e di intestare
a persone estranee quelli che non si potevano alienare. Dalla esecuzione di questo suggerimento vennero due conseguenze : l’una il depauperamento della congregazione, l’altra l’intestazione fiduciaria dei
fabbricati e delle poche adiacenze al sig. Paolo Camadini, notaio di Sellerio, il quale da circa venticinque
anni figura proprietario degli immobili della congregazione e ora insiste energicamente di essere liberato
da quella intestazione fiduciaria che lo espone a grave responsabilità [...] » – A. ZUCCHETTI, Suore Dorotee di
Cemmo. Dal 1882 al 1958, Milano 1992, pp. 134–135.
128 Quelques exemples dans l’article de G. ROCCA, L’économie des instituts religieux italiens, pour les Filles
du Sacré Coeur de Jésus, de Bergame, qui en 1910 déclarèrent une perte d’environ 50 000 lires ; pour les
Franciscaines Elisabéthinnes de Padoue, qui en 1921–1922 déclarèrent une perte de lire 68 000 dans les
titres autrichiennes ; pour les Filles de Santa Maria dell’Orto, qui en 1925 déclarèrent une perte d’environ
lires 300 000 en titres bavarois et hongrois, etc.
129 M. ROMANO, Risorse finanziarie e attività assistenziale. La Congregazione delle Suore di Carità a Bergamo
e Brescia dal 1914 al 1932, « Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento cattolico in Italia », 36,
2001, pp. 317–382 ; A. COLOMBO, Congregazioni religiose e sviluppo in Lombardia ; M. TACCOLINI (ed.), A servizio
dello sviluppo. L’azione economico-sociale delle congregazioni religiose in Italia tra Otto e Novecento (Storia.
Ricerche), Milano 2004 ; G. GREGORINI, Per i bisogni dei “non raggiunti” ; IDEM (ed.), Religiose, religiosi, economia
e società ; IDEM, Un po’ di bene ; IDEM, Economia e gestione di un istituto d’istruzione nella prima metà del XIX
secolo : il caso del “Collegio d’arti” San Barnaba a Brescia tra ascesa e declino, [in :] A. BIANCHI (ed.), L’istruzione
in Italia tra Sette e Ottocento. Da Milano a Napoli : casi regionali e tendenze nazionali, vol. 1 : Studi, Brescia
2012, pp. 315–330 ; C. M. FIORENTINO, La soppressione delle corporazioni religiose a Roma (1873) e i suoi risvolti
sociali ed economici, « Cristianesimo nella storia », 33, 2012, pp. 619–639.
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Cette source aurait l’avantage de présenter les données économiques des instituts
religieux de droit pontifical (bien que pas tous les instituts ont repondu) dans une
période déterminée, autour de 1930, mais jusqu’à prèsent cette source n’a pas été
étudiée et ici nous en offrons seulement quelques indications130.
a) Filles du Sacré Cœur de Jésus de Bergame. Leur patrimoine immobilier était évalué
à plus d’un million de lires en 1904 et augmentait à plus de 12 millions en 1930.
b) Petites sœurs de la Sainte Famille. Quand elles demandèrent la reconnaissance
civile en 1930, elles avaient un patrimoine immobilier, dans la région de Castelletto,
évalué par le préfet de Vérone à plus de deux millions de lires.
c) Salesiens de don Bosco. Ils avaient sept maisons mises au nom des membres de
l’institut, dont deux dans la province religieuse vénitienne de Saint-Marc, deux dans
la province romaine de Saint-Pierre et trois dans la province sicilienne de Saint-Paul.
Surtout ils avaient beaucoup de sociétés anonymes :
– « Società anonima Valdocco », dont le siège était à Turin. Elle était propriétaire de
39 maisons, dont 19 dans la province de Marie Auxiliatrice, sept dans la province centrale du Sacré-Coeur, 13 dans la province de Novara-Alexandrie du Sacré-Coeur de
Jésus ;
– « Società anonima immobiliare Atesina », dont le siège était à Vérone. Elle était propriétaire de 19 immeubles, don 12 dans la province vénitienne et sept dans la province lombardo-émilienne ;
– « Società ligure emiliana di Beni Stabili », dont le siège était à Gênes. Elle était propriétaire de 21 maisons, dont 13 dans la province de Ligurie et Tuscane, et ouit dans
la province lombardo-émilienne ;
– « Società per Case di educazione e istruzione », dont le siège était à Rome. Elle était
propriétaire de 21 maisons, dont 12 dans la province de Rome et neuf dans la province de Naples ;
– « Società anonima Industria e Commercio », dont le siège était à Catane. Elle était
propriétaire de 12 maisons, toutes dans la province de Sicile ;
– « Società anonima Beni Stabili », dont le siège était à Lugano (Suisse). Elle était propriétaire de deux maisons (Pinerolo, Institut Don Bosco ; Intra, Collège de Saint-Louis) ;
– « Società agricola industriale parmense » : elle était propriétaire de la Colonie agricole Marie Auxiliatrice à Monte Chiarugolo ;
– « Società anonima Proprietà fondiaria », dont le siège était à Rome. Elle était propriétaire de trois maisons (à Frascati, Villa Sora ; à Grottaferrata ; à Rome, École pratique d’agriculture « al Mandrione ») ;
– « Società anonima », dont le siège était à Genèves (Suisse). Elle était propriétaire de
l’Institut Saint-Michel à Fogliazzo Canavese.

130

CIVCSVA, Ufficio Riconoscimenti giuridici.

Giancarlo ROCCA

112

d) Filles de la Charité Canossiennes. En Italie les Canossiennes étaient distribuées
dans plusieurs « Familles », et voici les données telles que présentées dans le rapport
envoyé à la S. C. des Religieux en 1931 :
– Famille de Brescia : les immeubles de cette province étaient en partie au nom de la
« Società Anonima Immobiliare Bresciana », dont le siège était à Brescia ; en partie au
nom de la Banca San Paolo, de Brescia ; et en partie au nom de quelques religieuses.
La valeur totale de l’immobilier était de lires 10 520 000, dont 3 070 000 appartenant
à la Società Anonima Immobiliare Bresciana ; 410 000 à la Banca San Paolo, alors que
au nom des religieuses on avait des immeubles pour une valeur de Lire 7 040 000 ;
– Famille de Carate Brianza : les immeubles étaient au nom de la Società Immobiliare
Caratese, pour une valeur d’environ Lire 900 000 ;
– Famille de Besotto : les immeubles étaient au nom de la Società anonima immobiliare besozzese ;
– Famille de Legnano : les immeubles étaient au nom de la Società edilizia Davide De
Massari, pour une valeur de plus de lires 500 000 ;
– Famille de Lodi : les immeubles étaient au nom de la Società immobiliare laudense,
dont le siège était à Lodi (capital sociale : lires 240 000, divisé en 1200 actions, chacune de 200 lires) ;
– Famille de Rovato : les immeubles étaient au nom de la Società Cooperativa Edilizia
Carlo Barcella, pour une valeur de lires 944 892,30.
Tous ces exemples montrent que la vie commune et la caisse commune sont une
source d’enrichissement, mais qu’elles ne suffisent pas à l’expliquer, et il reste donc le
désir de mieux comprendre ce qui contribue à l’enrichissement des instituts religieux
ou à leur déclin économique. Plus que des facteurs externes, de nature économique,
qui pouvait valoir pour tous, les motifs de l’enrichissement et du déclin économique
des instituts religieux semblent à être recherchés dans la nature même des instituts
religieux et dans le type de leur apostolat.

Crise ou changement ?
a) La question de la périodisation. L’enrichissement et le déclin économique des instituts religieux n’est pas une question italienne, parce que les orientations générales
sont communes à tous les instituts religieux d’Europe et de l’Amérique du Nord, et
les statistiques démontrent une croissance continuelle en nombre des religieux et
des œuvres, avec l’enrichissement concomitante, jusque vers les années 1950/1960,
après lesquelles commence le déclin.
Par conséquent, la question de la périodisation surgit, c’est-à-dire si la limite temporelle fixée pour ce congrès – 1900, comme cela a été dit – réponde aux données de
fait.
b) La re-nationalisation des instituts religieux. On doit avant tout remarquer que la
Première Guerre Mondiale eût beaucoup d’influence sur la vie des instituts religieux.
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Considérés comme corps étrangers et dignes de suppression en Italie, France, Allemagne et Belgique, la Première Guerre Mondiale a re-nationalisé les instituts religieux qui, avec leur participation au front et surtout avec l’engagement en faveur des
soldats, ont montré de partager le sort de la nation dont ils appartenaient.
c) La pauvreté des nations. Cette hypothèse a été déjà avancée, en examinant la vie
économique des cinq premiers instituts religieux (Frères des Écoles chrétiennes,
Oblats de Marie Immaculée, Jésuites, Clercs de Saint-Viateur, Pères et Frères de Sainte
Croix) établis au Québec entre 1837 et 1870. Le sous-développement économique
dans lequel se trouvait le Québec a fait que ces instituts non seulement s’affirmèrent,
mais se développèrent finissant par avoir le monopole dans le domaine éducatif
grâce à une main-d’oeuvre à bon marché et un dévouement assuré131. L’enrichissement du Québec a conduit à une diminution des services des religieux, mais on ne
peut pas nier que les congrégations religieuses ont beaucoup contribué au Welfare
du Québec et, en général, dans tous les pays132. On pourrait dire que la devise des
instituts religieux était partout : produire le plus possible en consummant le moins
possible.
Cette hypothèse apparaît confirmée par le travail réalisé dans les missions. Comme
les états se développaient et devenaient à même de prendre soin de leur peuple, les
instituts religieux perdaient le rôle préminent qu’ils avaient jusqu’à ce moment, finissant par devenir des membres communs de la société, comme les autres.
d) La sécularisation. Il semble presque inutile de souligner que la sécularisation
a conduit à une diminution des services des religieuses et religieux au moins en Europe et en Amérique du Nord (diminution des écoles, clotûre des pensionnats etc.),
et, par conséquent, à un affaiblissement de l’économie des instituts religieux.
e) Le célibat. Aussi longtemps que la société civile a vu la femme essentiellement dans
la fonction de mère et a montré de préférer un travail réalisé par les célibataires (et
ce sûrement jusqu’à la fin du XIXe siècle et, pour certaines professions, comme celles
des enseignantes et des infirmières, jusqu’aux premières décennies du XXe siècle),
les religieuses se sont trouvées insérées dans un milieu qui les soutenait. Quand on
n’a plus voulu faire dépendre la présence de la femme dans la société de son statut
civil, l’idéal du célibat laïc comme essentiel pour une mission a diminué parallèlement à la diminution du célibat religieux. C’était donc clair s’attendre que le changement de prospective comporta des problèmes pour la vie religieuse, tant masculine
que féminine. Le célibat n’est plus une source de richesse et la vie religieuse ne peut
plus faire du célibat « l’instrument » pour faire progresser les œuvres de l’Église et, par
conséquent, elle doit chercher un nouvel équilibre.

131 G. DUSSAULT, G. MARTEL, Charisme et économie. Les cinq premières communautés établies au Québec sous
le régime anglais (1837–1870) (Rapports de recherches, 17), Québec 1981.
132 Pour l’Italie on peut voir G. ROCCA, T. VECCHIATO (ed.), Per carità e giustizia. Il contributo degli istituti religiosi alla costruzione del welfare italiano, Padova 2011.
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Conclusion
Le long chemin parcouru permet d’arriver à cinq conclusions :
– les instituts religieux ont pu augmenter leur richesse malgré les suppressions ;
– cette richesse était liée à une certaine pauvreté des états et à l’acceptation, presque
générale, des services sociaux et culturels de l’Église ;
– l’enrichissement des instituts religieux et leur déclin économique n’a pas seulement
des motivations économiques ;
– peut-être on pourrait prolonger la périodisation, pour les instituts religieux d’Europe et d’Amérique du Nord, jusqu’aux années 1950/1960, depuis lesquelles on peut
réellement parler d’un déclin économique ;
– on pourrait dire qu’avec les « nouvelles communautés » il y a une autre substitution
de religieux/religieuses, comme après la Révolution française, et par conséquent on
pourrait s’attendre à un nouveau type d’économie.
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Tableaux
Tableau 1. Servi di Maria, economato generale : entrate per celebrazioni di messe (1895–1900)
1895

1896

1897

1898

1899

1900

Messe

1 130,48

6 707,01

6 439,68

7 405,95

7 531,16

8 983,80

Avanzi di messe

2 800,00

2 431,00

90,00

2 335,00

7 166,00

3 501,00

Peculi, pensioni, eredità, spogli

5 474,44

8 303,12

4 364,00

3 768,75

1 344,50

4 333,18

Fonte : Archivio generale dei Servi di Maria (Roma). Rielaborazione dell’Autore.

Tableau 2. Servi di Maria, economato generale : entrate per celebrazioni di messe (1905–1929)

Messe
Avanzi

1905
12 795,15
6 119,50

1910
13 605,32
2 625,00

1915
9 440,10
6 325,51

1920
66 255,94
10 619,55

1925
137 024,01
40 212,11

1929
116 547,42
391,20

Fonte : Archivio generale dei Servi di Maria (Roma). Rielaborazione dell’Autore.

Tableau 3. Servi di Maria, economato generale : elenco e rendita dei titoli (1886–1890)
Azioni e Obbligazioni

Capitale

1886

Blount
Fond. S. Spirito
Obbligazioni Immobiliari
Rotschild
Debito ottomano
Idem
Al 16 gennaio 1886

715 da lire 500 ciascuna
36 da lire 500
42 da lire 500
11 da lire 1 000
3 da lire 2 500
1 da lire 500

1887

Blount
Rotschild
Obbligazioni Immobiliari
Azioni B. G.le
Debito ottomano
Idem
Al 5 marzo 1887

750 da lire 500 nominale
23 da lire 1 000 ciascuna
42 da lire 500 idem
30 da lire 500 idem
3 da lire 2 500 idem
1 da lire 500

Blount
Rotschild
Obbligazioni Immobiliari
Azioni B. G.le
Obbligazioni Vitt. E.
Debito ottomano

N. 750 da lire 500 nominale
N. 23 da lire 1 000 ciascuna
N. 34 da lire 500 idem
N. 55 da lire 500 idem
N. 31 da lire 500 idem
N. 3 da lire 2 500 idem

1888

Rendita
Lorda
17 875,00
900,00
1 050,00
550,00
75,00
5,00
20 455,00

Netta
15 515,50
776,16
1 050,00
477,40
75,00
5,00
17 899,06

21 780,00

16 275,00
998,20
1 050,00
750,00
75,00
5,00
19 153,20

18 750,00
1 150,00
850,00
1 375,00
465,00
75,00

16 275,00
998,20
850,00
1 375,00
465,00
74,85
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Azioni e Obbligazioni

Rendita

Capitale

Lorda
5,00
22 670,00

Netta
4,95
20 043,00

Idem
Al 30 gennaio 1888

N. 1 da lire 500

1889

Blount
Rotschild
Obbligazioni Immobiliari
Azioni Banca Generale
Obbligazioni Vittorio Em.
Debito ottomano
Idem
Al 5 gennaio 1889

N. 750 da lire 500
N. 23 da lire 1 000
N. 34 da lire 500
N. 100 da lire 500
N. 31 da lire 500
N. 3 da lire 2 500
N. 1 da lire 500

18 750,00
1 150,00
850,00
2 600,00
465,00
75,00
5,00
23 895,00

16 275,00
998,20
850,00
2 600,00
465,00
74,85
4,95
21 268,00

1890

Blount
Rotschild
Obbligazioni Immobiliari
Azioni Banca Generale
Obbligazioni Vittorio Em.
Obbligazioni S. Spirito
Debito ottomano
Idem

N. 752 da lire 500
N. 22 da lire 1 000
N. 36 da lire 500
N. 126 da lire 500 (1)
N. 31 da lire 500
N. 22 da lire 500
N. 3 da lire 2 500
N. 1 da lire 500
(1) Non è compreso il dividendo
che si riscuote il 1° aprile per essere
variabile, mentre nei bilanci degli
anni scorsi si era fatta una cifra
approssimativa.

18 800,00
1 100,00
900,00
1 575,00
465,00
275,00
75,00
5,00

16 318,40
954,80
900,00
1 575,00
465,00
237,16
74,85
4,95

Al 4 febbraio 1890
23 195,00
20 530,16
Le date indicano il giorno in cui i conti sono stati controfirmati dal priore generale e dei suoi consiglieri con la solita formula :
“Visus et recognitus hic liber Administrationis Cassae Ordinis...”.
Fonte : Archivio generale dei Servi di Maria (Roma). Rielaborazione dell’Autore.

Tableau 4. Figlie di Sant’Anna (1889–1899)
Anno

Numero suore

Case

Sopravanzi

Doti

1889

1 485

218

66 565,11

22 749,49

1890

1 541

228

50 901,30

18 801,81

1891

1 622

234

45 481,27

17 874,00

1892

1 723

240

61 699,11

19 020,00

1893

1 788

249

39 342,70

14 693,00

1894

1 857

270

49 031,03

8 368,00

1895

1 934

275

54 388,02

13 532,15

1896

2 017

285

48 674,36

14 149,63

1897

2 082

290

53 956,61

8 047,70
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Anno

Numero suore

Case

Sopravanzi

Doti

1898

2 187

301

57 405,14

13 858,90

1899

2 270

303

Totale

41 332,92

20 875,00

568 777,57

171 969,68

Fonte : Archivio della casa generalizia delle Figlie di S. Anna (Roma). Rielaborazione dell’Autore.

Tableau 5. Le doti delle Figlie di Maria Ausiliatrice (1907–1920)
Anno
Capitale
Rendita
Neo professe
1907
–
6 586,25
135
1908
–
7 140,00
142
1909
–
7 215,00
144
1910
–
8 257,50
93
1911
–
10 281,25
132
1912
–
12 592,25
122
1913
–
17 684,75
152
1914
lire 504 000
19 324,35
165
1915
553 700
21 193,85
193
1916
645 200
25 463,85
137
1917
–
–
153
1918
873 400
35 467,10
124
1919
890 700
36 134,60
177
1920
1 192 800
51 226,10
144
Annotazioni. – Le doti delle suore accettate fino al 1913 erano di spettanza del consiglio generalizio dell’istituto ;
dopo il 1913 passarono alla ispettoria in cui esse furono accettate. Per l’anno 1917 non si hanno dati.
Fonte : Archivio generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice (Roma). Rielaborazione dell’Autore.

Tableau 6. Figlie di Maria Ausiliatrice : Resoconto (Gennaio – Dicembre 1920)
Ispettorie

Case

Monferr.Lig.

68

2 875 520,48

Entrate

2 741 581,41

Uscite

Debiti
258 519,80

Crediti
24 899,60

Piemontese

44

1 767 082,99

1 717 926,06

83 785,40

Novarese

30

2 465 483,13

2 337 160,65

32 000,00

Lombardo–Ven.

56

2 446 466,84

2 361 438,21

In cassa

Valori*

133 939,07

275 644,47

1 612,60

49 156,93

197 400,00

600,00

128 322,48

63 744,00

75 205,80

55 904,92

85 028,63

174 724,90

Toscana

11

530 016,69

524 300,21

74 090,30

3 857,60

5 716,48

55 500,00

Romana–Sarda

20

976 275,34

940 918,83

16 710,00

2 395,25

35 356,51

104 114,00

Sicula

34

1 612 974,00

1 536 552,75

40 851,85

9 035,60

76 421,25

168 063,31

12 673 819,47

12 159 878,12

581 163,15

98 305,57

513 941,35

1 039 190,68

Totali

* I fondi di cassa in carte valori delle varie ispettorie e del consiglio generalizio corrispondono a doti, vitalizi e lasciti inalienabili.
Fonte : Archivio generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice (Roma). Rielaborazione dell’Autore.
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Tableau 7. Figlie del Sacro Cuore di Gesù : patrimonio fruttifero (1900–1935)
Anni
1. Beni stabili
2. Capitali ipotecati
– Capitali garantiti
con cambiali
3. Valori pubblici
italiani
– Azioni
– Valori esteri
– In Trento (Corone)
– Dep. su libretti
4. In cassa
Totale

1900

1906

1910

710 000

255 000

225 000

1919
28 000

1924
28 000

1930
822 000

1935
670 000

8 560

–

–

–

–

–

–

62 000

–

–

–

–

–

–

644 223
25 700
374 700
–

1 059 182
158 850
–
402 500

1 153 500
370 000
–
424 000

1 609 750
26 500
790 000
*239 322
115 898

{3 502 626,08

–

–

–

–

–

–

46 500,35

1 825 183

1 875 532

2 173 420

2 809 470

3 805 986,79

7 018 140,25

5 836 130

{5 042 090
{6 196 140,25

275 360,71

77 539,65

Annotazioni alla tabella :
– per l’anno 1919 (la cifra di lire 239 322 contrassegnata con asterisco), l’economa annotava che i libretti a Trento avevano subito
un ribasso del 60% ;
– per l’anno 1924 la somma di lire 3 502 626,08 comprende tutti i valori indicati nel riquadro n. 3, a eccezione dei depositi sui libretti ;
– per l’anno 1930 la somma di lire 6 196 140,25 comprende anche i depositi sui libretti ;
– per l’anno 1935 la somma di lire 5 042 090 comprende solo valori pubblici italiani e azioni.
Fonte : Archivio generale delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù (Roma). Rielaborazione dell’Autore.

Tableau 8. Francescane Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, Casa Madre di Gemona :
resoconti amministrativi (1891–1900)
Anno

Introito

Esito

Civanzo

1891

26 191,12

24 065,78

2 125,34

Deﬁcit

1892

23 276,19

23 093,73

182,46

1893

26 812,57

29 099,92

2 287,35

1894

15 505,38

17 335,94

1 830,56

1895

28 810,42

22 724,14

6 086,28

1896

23 727,67

22 536,69

1 190,98

1897

25 463,21

21 024,78

4 438,43

1898

27 019,39

27 429,99

1899

29 567,25

26 044,45

3 522,80

1900*

14 421,79

10 929,31

3 492,48

Totali

240 794,99

224 284,73

21 038,77

410,60

4 528,51

Civanzo 16 510,26
* I dati si riferiscono sino al 1° agosto del 1900.
Fonte : Archivio generale delle Francescane Missionarie del Sacro Cuore di Gesù (Roma).
Rielaborazione dell’Autore.
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Tableau 9. Adoratrici del Sangue di Cristo, direzione generale : capitale disponibile (1900–1928)
1900

1905

1918

1928

(41) 65 572,64

(51) 112 331,20

(63) 198 981,47

(13) 15 780,81

16. Cartelle Debito Pubblico (Stato pontif.)
Emissione 1886

(81 x 500) 40 500

(81 x 500) 40 500

17. Cartelle Debito Pubblico (Stato pontif.)
Fraz. B. Em. 1866

(18 x 250) 4 500

(18 x 250) 4 500

(6 x 500) 3 000

(4 x 500) 2 000

19. Società Romana Omnibus (5% netto)

(28 x 250) 7 000

(20 x 250) 5 000

20. Società ital. strade ferrate :
Mediterranea, Adriatica, Sicula

(12 x 500) 6 000

(25 x 500) 12 500

21. Cartelle Debito Pubblico (3,50%)

(34) 57 400

(65) 69 600

22. Cartelle Debito Pubblico (5%)

(13) 24 300

1. Libretti Cassa di Risparmio
2. Cartelle Debito Pubblico

(15 x 500) 7 500

3. Cartelle portatore della Soc. imper.
reale priv. Strade Ferrate Merid.

(18 x 500) 9 000

4. Cartelle Debito Pubblico

(8 x 125) 1 000

5. Cartelle Debito Pubblico

(8 x 100) 800

6. Cartelle Debito Pubblico

(10 x 500) 5 000

7. Cartella Debito Pubblico

3 000

8. Cartella Debito Pubblico

2 000

9. Cartella Debito Pubblico

1 000

10. Cartelle Consolidato turco
11. Cartelle austriache pari a Lire
12. Cartelle austriache
13. Cartelle Cons. Cattolico Blount
14. Cartelle Blount
15. Cartelle Debito Pubblico

18. Società Anglo-romana per
l’illuminazione a Roma (4% netto)

23. Cartelle società anon. Acqua Pia

3 000

(16) 8 000
5 000
(18 x 500) 9 000
(30 x 500) 15 000
(15 x 125) 1 875
(15) 33 500

(51) 44 900
(7 x 500) 3 500

24. Cartelle Debito Pubblico (5%)

(5) 2 300

25. Cartelle Prestito Littorio (5%)

(12) 31 900

26. Cartelle Debito Pubblico
(vincolato nominale) (3,5%)
27. Cartelle Debito Pubblico (vincolato
nominale) (5%)

(5) 8 600
(6) 88 200

28. Buono novennale Tesoro (scadenza 1932)

5 000

29. Libretto di risparmio del Banco di Roma

25 200,50

30. Libretti postali
31. Libretti Cassa di risparmio per Processo
della Fondatrice
32. Libretti Cassa di risparmio della
comunità a Rocca Priora

(7) 5 918
(2) 62 695
1268,60
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1900

1905

1918

1928

33. Cartelle varie appartenenti alla
comunità di Giano (8 Debito Pubblico
Prestito Littorio ; Cons. 5% ; 7 Cons. 3,5% ;
4 Credito Fondiario)

{104 000

34. Libretto Cassa di risparmio per le Prime
Comunioni.

7 308,62

35. Libretto Opere di Religione

6 252

Totali

93 872,64

187 706,20

340 891,47

545 923,53

Annotazioni. Prima del capitale viene data l’indicazione del numero delle cartelle o dei libretti posseduti dall’istituto.
La somme totale est toujours rapportée comme dans la source, même si quelque fois elle semble n’être pas exacte.
Fonte : Archivio generale delle Adoratrici del Sangue di Cristo (Roma). Rielaborazione dell’Autore.

Tableau 10. Domenicane del monastero di Matris Domini in Bergamo : resoconto patrimoniale
(1901–1903)
Distinta dei diversi titoli ed eﬀetti pubblici
Titoli
1

Rendita austriaca

2

Consolidato austriaco

1901

1902

1903

4 400

4 400

4 400

20 480

20 480

20 480

3

Prestito della Città di Trieste (1865)

3 658

3 658

2 977

4

Prestito della Città di Trieste (1879)

5 409

5 409

5 409

5

Prestito della Città di Milano

28 794,70

28 794,70

27 915,90

6

Prestito della Città di Roma

17 986

17 986

17 986

7

Prestito della Città di Chieti

1 400

–

–

8

Prestito della Città di Vittorio

928

–

–

9

Debito Unificato – Napoli

10

Banca Ipotecaria e Credito Fondiario di Francia

13 041

13 041

13 041

1 045,60

1 045,60

1 045,60

11

Società Sicula Occidentale

3 575

3 575

3 575

12

Strade Ferrate Meridionali

16 664,96

16 664,96

16 664,96

13

Strade Ferrate del Mediterraneo

2 964,75

2 964,75

2 964,75

14

Obbligazioni Fondiarie B.a N.le

2 895

2 895

2 895

15

Credito Fondiario Nazionale

21 560

21 560

10 768,90

16

Cassa di Risparmio

2 384,41

67,30

17

Piccolo Credito

2 219,40

98,47

18

Banca Mutua Popolare

7 864,61

8 110,35

–

19

Società Ital.na Strade Ferrate in Sicilia

–

498,50

498,50

20

Società Gen.le Immobiliare

–

494,40

494,40

21

Società It.na Cementi e Calci Idrauliche
Totali

3 030,77*

–

–

4 716

157 270,43

151 743,03

144,862,78
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Distinta dei diversi titoli ed eﬀetti pubblici
Titoli

1901

1902

1903

Capitale presso Arnoldi Francesco di Nese fruttante il 5% in
base all’Atto 29 maggio 1880 del notaio Carlo Vitali ipotecato
su caseggiato civile in Alzano Lombardo

2 258

2 258

2 258

Capitale presso Bellotti Giuseppe di Zandobbio coll’interesse
del 5% in base all’Atto 23 aprile 1889 del notaio Luigi
Fumagalli con ipoteca su casa e pezzi di terreno

1 800

1 800

1 800

Totali

4 058

4 058

4 058

* Nel bilancio del 1903 Cassa di Risparmio e Piccolo Credito figurano insieme per un totale di lire 3 030,77.
Fonte : Archivio delle Domenicane di Matris Domini (Bergamo). Rielaborazione dell’Autore.

Tableau 11. Adoratrici del SS.mo Sacramento di Rivolta d’Adda: situazione patrimoniale al 31.12.1927
Capitale nominale
318 947,40
1 108 000,00
149 372,65
114 481,55
505 734,65
2 196 536,25
724 323,26
323 792,90
100 695,16
3 000,00
25 000,00
37 704,53
49 968,43
25 288,13
122 900,00
1 412 672,41
Totale 3 609 208,66

Descrizione valori
Valori diversi : valuta
Stabili, appezzamenti
Crediti diversi
Stoffa
Mobili
Totale
Fondi di riserva
Doti delle suore (inalienabili)
Per le novizie
Per l’esposizione del SS. Sacramento casa centrale
Per le SS. Quarantore a Lenno
Per la S. Messa festiva privata a Gravedona
Per la cappellania della casa generale
Per le spese straordinarie di restauro
Per le spese straordinarie dell’amministrazione
Offerta ricevuta per ampliamento locali
Totale
Svalutazione titoli borsa al 31.12.1927
A pareggio totale attività s.e.o.

Capitale eﬀettivo
284 473,55
1 108 000,00
149 372,65
114 481,55
505 734,65
2 162 062,40
602 839,04
286 487,62
90 909,00
2 055,00
16 860,00
35 156,53
42 840,55
22 556,14
102 480,00
3 364 246,28
244 962,38
Totale 3 609 208,66

Fonte : Archivio generale delle Adoratrici del SS.mo Sacramento di Rivolta d’Adda (diocesi di Cremona).
Rielaborazione dell’Autore.
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Kryzys i zmiana zakonów. Od ery dyscypliny do ery zabezpieczenia
społecznego (ok. 1650–ok. 1950/1960). Przypadek Włoch
Streszczenie
Autor artykułu wskazuje, iż zakony nie mogły funkcjonować w absolutnym ubóstwie, ponieważ musiały zapewnić formację nowicjatu, zadbać o swoich pacjentów i osoby starsze, a w szczególności wspierać działalność,
którą zamierzały prowadzić (szkoły, szpitale, misje itp.). Dlatego też potrzebowały znacznych środków finansowych, które pochodziły od królów, książąt i arystokratów; inne źródła finansowania to m.in. żebranie i jałmużna
od wiernych. Rewolucja francuska zmieniła sytuację gospodarczą; zaczęto domagać się, by zakonnicy i zakonnice utrzymywali się ze swojej pracy. Autor ukazuje przypadek Włoch po kasacie klasztorów w 1866 r., która
w 1873 r. objęła także Rzym. Aby przetrwać, zakonnicy i zakonnice we Włoszech utworzyli wiele stowarzyszeń
świeckich, podlegających bez wyjątku ustawodawstwu państwa włoskiego, dzięki czemu udało im się odtworzyć znaczącą część zakonnego patrymonium.

Słowa kluczowe
gospodarka, instytuty religijne, Włochy, XIX i XX w.
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Crisis and replacement of regular orders. From the age of discipline to that
of social protection (ca. 1650–ca. 1950/1960). The case of Italy
Summary
The author of the article first points out that religious orders could not live in absolute poverty, because they
had to provide for the formation of their novices, the care of their patients and their elders, and, especially,
support the work they intended to do (schools, hospitals, missions etc.). Therefore, they needed considerable financial resources, which came from kings, princes and nobles; other sources of income included begging, nuns’
dowries and alms from the faithful. The French Revolution changed the economic picture, demanding religious
men and women to live of their work. Next the author examines the case of Italy after the general suppression
of religious institutes of 1866, extended to Rome in 1873. In order to survive, the religious in Italy set up many
civil societies, all subject to the laws of the Italian state. They succeeded in replenishing a significant patrimony.
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economy, religious institutes, Italy, 19th and 20th centuries
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La congregation de l’Oratoire de Jésus de France connait-elle
la crise ? Approche multiscalaire (1650–1700)
De prime abord, il peut sembler surprenant pour un historien dix-septièmiste spécialiste d’histoire religieuse d’associer la congrégation de l’Oratoire de Jésus de France
à la notion de crise. Nouvellement installé dans le paysage religieux français et auréolé d’une réputation d’excellence, l’oratoire paraît peu sujet à de tels rapprochements.
Fondée en 1611 par Pierre de Bérulle sur le modèle italien de Philippe Néri, l’oratoire se compose de prêtres séculiers qui vivent en communauté dans ses maisons
et qui ne prononcent pas de vœux (ni vœux solennels, ni vœux simples). L’objectif
recherché par le fondateur de la congrégation était de permettre la sanctification du
clergé par le biais d’établissements divers et variés : résidences vouées à l’étude, à la
retraite, aux cures et autres sanctuaires mariaux ou bien encore collèges d’humanités
et séminaires d’ordinands. Ainsi, au sein de l’Église de France, l’oratoire occupait deux
fonctions principalement : celle d’« accueillir pour quelques jours des ordinands ou
tout autre ecclésiastique se préparant à franchir l’un des degrés du cursus »1 mais
également contribuer à la formation continue du clergé diocésain en offrant « un
cadre privilégié à la retraite spirituelle de ses membres »2.
Cette institution est longtemps demeurée dans l’ombre. Ainsi, Willem Frijhoff et Dominique Julia – avec d’une étude novatrice ayant fait date3 – n’ont pas hésité à parler
à son sujet, à la fin des années 1970, d’un « étrange silence »4. Les choses ont depuis
beaucoup évolué, notamment dans le sillage de la célébration des 400 ans de la

1 F.-X. CARLOTTI, Le troisième département de l’Oratoire de Jésus (XVIIe–XVIIIe siècle). Un réseau congréganiste
dans la France du Midi, thèse de doctorat en histoire, dir. B. HOURS, Université Jean Moulin – Lyon 3, 2013,
vol. 1, p. 809.
2 Ibidem.
3 W. FRIJHOFF, D. JULIA, Les Oratoriens de France sous l’Ancien Régime. Premiers résultats d’une enquête, « Revue d’histoire de l’Église de France », 65, 1979, 175, pp. 225–265.
4 Ibidem, p. 225. Il faut souligner qu’en dehors de ces deux historiens, Henri Bremond s’était également
penché sur la congrégation de l’oratoire (voir notamment Histoire littéraire du sentiment religieux).
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congrégation, célébrés le 11 novembre 20115. Dernièrement, des travaux ont mis en
évidence l’intérêt de certains prélats réformateurs du XVIIe siècle pour cette congrégation, cette dernière étant amenée à recevoir des prêtres après leur condamnation
par le tribunal ecclésiastique pour y faire une retraite spirituelle et ainsi retrouver
l’esprit de leur vocation6.
Pour autant, le caractère nouveau et dynamique de cette congrégation l’a-t-elle mis
à l’abri de toute forme de crise ? L’Oratoire de France fut-il au contraire confronté, dès
ses débuts, à une crise de vocation ou à une crise financière ? Le décès en 1629 de
son fondateur et premier supérieur général, Pierre de Bérulle, a-t-il ouvert une crise
institutionnelle ? D’un point de vue général, l’historiographie propose une chronologie peu surprenante qui consiste à mettre en évidence une dichotomie entre le
XVIIe siècle, présenté comme étant celui du rayonnement où le royaume de France
se couvre de maisons oratoriennes, et le XVIIIe siècle, dépeint a contrario comme
une période de repli, celle de « la longue traversée du désert » où « les oratoriens ne
(semblent) occupés qu’à défendre leurs intérêts »7. À cette époque, la condamnation
des thèses jansénistes, (auxquels les oratoriens sont réputés être sensibles8) aurait
engendré la disgrâce de l’oratoire, et progressivement la baisse des recrutements et
la diminution du nombre d’établissements. La crise s’achèverait de manière radicale
avec la disparition de l’institution le 18 août 1792, à la faveur du décret relatif à la
dissolution des congrégations. Par la suite, il faut attendre 1852 pour que la congrégation de l’Oratoire de Jésus reprenne vie. En somme, et pour paraphraser FrançoisXavier Carlotti, « la courbe des fondations oratoriennes épouse[rait] pour l’essentiel
les oscillations de celles des établissements doctrinaires et lazaristes »9 tant est si bien
que l’institution ne paraît pas avoir connu de crise majeure au XVIIe siècle. D’ailleurs,
« la puissance de l’impulsion initiale [lui] permet [...] de revendiquer [dès] 1640 trois
fois plus d’implantations dans le royaume que les fils de César de Bus »10, fondateur
de la congrégation des pères de la doctrine chrétienne.
Ce postulat posé, nous avons pris le parti de nous demander s’il n’était pas possible
de déceler, au XVIIe siècle, des signes annonciateurs d’une crise, des alarmes signalant que les choses n’allaient pas si bien que cela dans la congrégation. Pour ce faire,
nous avons opté pour une approche multiscalaire de la question, dans le cadre d’une
période clairement définie : 1650–1700.
5 Pour plus de précisions sur l’histoire de l’Oratoire de France, nous renvoyons notamment le lecteur vers
la thèse de F.-X. CARLOTTI, Le troisième département de l’Oratoire de Jésus, vols. 1–2.
6 K. SAULE, Le curé au prétoire. La délinquance ecclésiastique face à l’officialité au XVIIe siècle (Fondation Varenne, Collection des thèses, 98), Paris 2014, pp. 372–383.
7

F.-X. CARLOTTI, Le troisième département de l’Oratoire de Jésus, vol. 1, p. 92.

8 La crise de l’Oratoire, au XVIIIe siècle, est en partie liée aux « querelles théologiques du temps », notamment au « jansénisme militant » de la Congrégation. Sur cette question, voir – W. FRIJHOFF, D. JULIA, Les
Oratoriens de France sous l’Ancien Régime, p. 239.
9
10

F.-X. CARLOTTI, Le troisième département de l’Oratoire de Jésus, vol. 1, p. 92.
Ibidem.
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Deux types de sources ont été utilisés pour cette étude. Il s’agit tout d’abord des
riches registres de délibérations du conseil de l’oratoire, conservés aux Archives Nationales. Ces réunions en petit comité regroupaient, une fois par semaine, autour du
Père général de la congrégation, le gouvernement central de l’oratoire, dans la maison parisienne de la rue Saint Honoré. Des questions très variées étaient abordées :
on y parlait discipline, économie, recrutement. La lecture de ces registres permet
d’avoir une vue d’ensemble du fonctionnement de l’institution ; de sa vitalité comme
de ses pesanteurs. C’est, en un sens, l’oratoire vu du ciel.
Pour compléter ce point de vue et étudier la congrégation au ras du sol, des dépouillements dans la série H des archives départementales de la Haute-Garonne ont également été entrepris, malgré les lacunes inhérentes à ces séries11.

L’Oratoire vu du ciel
La lecture de l’intégralité des registres des délibérations du conseil de l’oratoire est
très instructive. Le dépouillement de l’ensemble des registres couvrant la période
allant du 4 mai 1648 à l’année 169012 révèle qu’au long de la période étudiée, à multiples reprises, des problèmes récurrents se posent, signe que la congrégation traverse déjà des heures difficiles.
Ce qui saute aux yeux concerne des préoccupations, d’ordre économique. Ainsi, pour
citer quelques exemples : le vendredi 14 juin 1652, le conseil de l’oratoire rappelle
que :
vue la misère du temps, les dangers des chemins, et les grandes nécessités auxquelles nos maisons sont
réduites comme aussi la cherté extrême des vivres, particulièrement sur les chemins, tous [les] pères et
confrères sont priés de ne point demander cette présente année de changer de maison mais de demeurer
autant qu’il se pourra où ils sont, et s’abstenir des courses et voyages13.

Quatre ans plus tard, le 10 novembre 1656, il est indiqué expressément au cours
d’une délibération que
les supérieurs et assistants [des] maisons sont priés de ne plus recevoir aucun des nôtres sans ordre de
nous, ou au moins si c’est en passant et pour un peu de temps et pour quelque nécessité, sans lettre du
supérieur de leur propre maison14.

En interdisant les voyages inutiles, en contrôlant étroitement les déplacements de
ses membres, le conseil de l’oratoire – véritable organe central de l’institution – entend éviter les dépenses superflues.

11 Archives départementales de la Haute-Garonne (cité : Archiv. dép. Haute-Garonne), 135 H, fonds des
oratoriens, 213 dossiers.
12 Archives nationales à Paris (cité : Arch. nat.), MM 576, 577, 578, 580, 581, 582, 583 (délibérations du
Conseil de l’Oratoire).
13 Arch. nat., MM 577.
14

Un ordre semblable est réaffirmé le 13 novembre 1665, Arch. nat., MM 580.
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Les oratoriens ne sont pas les seuls à devoir ménager les finances de la congrégation.
Le conseil demande en effet aux prêtres extérieurs à l’oratoire et qui désirent faire
une retraite dans leurs murs de disposer d’une certaine aisance car l’institution refuse
de les entretenir. S’agissant de la maison lyonnaise, en 1672, l’oratoire exige que les
confrères qui souhaitent être reçus donnent 200 livres de pension « pour le moins,
outre [l’]entretien d’habit »15.
Il faut prendre garde toutefois à ne pas surestimer l’importance de ces multiples
injonctions. Au XVIIe siècle, l’oratoire sait faire preuve de souplesse vis-à-vis de ses
membres. On relève ainsi à plusieurs reprises qu’il est signalé aux pères supérieurs
des maisons qu’on « ne doit presser ceux [...] qui ne peuvent payer leur pension promise mais avoir patience »16.
Le conseil de l’oratoire exerce également une surveillance très étroite en matière de
dépense comme le montrent avec constance les registres de délibérations. Naturellement, le Père général et son Conseil ne contrôlent pas directement la trésorerie de
chaque établissement du royaume puisque cette tâche incombe aux visiteurs envoyés,
avec de larges prérogatives et à intervalle régulier, dans les maisons17. Ces dernières
n’ont donc pas à rendre compte au conseil de la moindre sortie d’argent. Toutefois,
les acquisitions immobilières effectuées par les maisons de l’oratoire et qui engagent
des sommes importantes, sont systématiquement soumises à approbation. Citons
quelques exemples. Le 21 mai 1660, le conseil donne son accord pour que les pères de
la maison de Dieppe vendent « leur terre de Roquemont pour le même prix qu’ils l’ont
achetée, savoir 4400 livres »18. Le 23 janvier 1680, le conseil autorise les pères de Ravoy
à emprunter « dans le besoin pressant de [leur] maison la somme de 1500 ou de 2000
libres à rente constituée »19. 15 jours plus tard, il est permis aux pères de la maison de
Boulogne de vendre des bâtiments du collège afin que l’oratoire puisse s’établir dans
un lieu plus commode « dont le Père supérieur donnera avis [au] révérend Père Général
et à son Conseil avant que d’entreprendre ledit établissement »20.
Cette même année, ces questions sont encore abordées à de multiples reprises. Le
23 janvier, le 6 février, le 8 mars, le 18 mars, le 29 mars, le 1er avril et encore le 12 mai et
le 26 août, le conseil de l’oratoire rend des décisions au sujet d’investissement effectués
ici ou là.
Si ces délibérations permettent de prendre conscience de l’organisation très centralisée de l’institution, dont le Père général constitue indéniablement la clef de voûte,
15 Arch. nat., MM 581.
16

Arch. nat., MM 577. Délibération du 16 septembre 1659.

17 On demande ainsi au visiteur de veiller à respecter le formulaire mis au point par les pères députés
à l’assemblée de la congrégation. Le supérieur et son économe doivent s’y conformer « en la reddition de
leurs comptes » – Arch. nat., MM 578. Délibération du 14 mars 1661.
18 Arch. nat., MM 578.
19 Arch. nat., MM 583.
20

Ibidem. Délibérations du 6 février 1680.
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elles font voir également, dans une certaine mesure, quelles sont ses préoccupations.
La bonne utilisation des deniers de la congrégation, la défense de ses intérêts financiers représentent un souci constant21 même si la situation n’a, globalement, encore
rien d’alarmant à la période qui nous occupe.
Ces préoccupations pécuniaires, constantes dans les sources, contraignent parfois
l’oratoire à revoir à la baisse ses ambitions en matière d’implantations de maisons ou
de prise de direction d’un établissement. Il faut dire que l’oratoire, échaudé par les
initiatives sans lendemains qui fleurissent ici ou là, a connu des échecs importants.
De nombreux projets d’établissements voient le jour au XVIIe siècle mais leur viabilité sur le long terme n’est pas assurée, faute de financement pérenne. F.-X. Carlotti
évoque à ce sujet l’existence de « maisons aux destins contrariés »22. Par conséquent,
dès les années 1670, c’est-à-dire bien avant la période présentée par l’historiographie comme étant celle du déclin de la congrégation, les fermetures de maisons sont
nombreuses en France. Dans ce contexte, à la fin de l’année 1672, l’oratoire refuse de
prendre en charge le séminaire diocésain de Tournai malgré le désir de son évêque,
faute de moyens suffisants pour faire vivre l’établissement23.
Un exemple en particulier permet de prendre conscience des exigences imposées par
l’oratoire dès le XVIIe siècle. Il s’agit du projet d’implantation d’une maison à Mello, dans
le diocèse de Beauvais. En juillet 1687, un mémoire est rédigé en vue d’obtenir « l’établissement d’une maison de l’Oratoire à Mello »24. Ce document détaille par le menu la
liste des conditions que le prélat de Beauvais et la Princesse de Merelbourg – à l’origine
du projet – doivent remplir afin que l’oratoire accepte de s’installer dans cette paroisse
beauvaisienne. Les clauses du contrat sont pour le moins draconiennes, preuve que
l’oratoire prend toutes les précautions avant d’ouvrir un nouvel établissement.
Dix conditions sont posées par l’institution qui demande notamment que cette maison
puisse abriter quatre prêtres, deux frères et deux garçons de sacristie ou enfants de
chœur. L’oratoire exige que l’installation se fasse dans une cure assainie financièrement
(art. 1) : la Princesse de Merelbourg, patronne de la cure, a pour obligation de régler
toutes les dettes de la paroisse et du chapitre. Par ailleurs, les frais de construction,
de réparation, d’installation et d’équipements du bâtiment construit pour recevoir les
oratoriens sont à la charge de cette même princesse (art. 2 et 4 du mémoire). Les oratoriens s’assurent également (art. 8) de la possession pleine et entière de la cure de Mello,
21 Cela se traduit notamment pas l’immixtion du conseil lors de la résignation d’une cure. Ainsi, le
30 septembre 1660, le conseil de la congrégation demande instamment à l’oratorien titulaire de la cure de
Besançon de renoncer à son souhait de résigner son bénéfice. Aux yeux des dignitaires de l’institution, ce
dessein est « très dangereux et destructif de l’union qui en a été faite à [la] congrégation ». L’Oratoire ne
veut pas se retrouver « en danger de n’avoir plus d’église » dans cette ville – Arch. nat., MM 578.
22 F.-X. CARLOTTI, Le troisième département de l’Oratoire de Jésus, vol. 1, p. 99. Et l’historien de préciser que
« trop pauvres, médiocrement rentées ou dépendantes de contrats désavantageux, bon nombre de fondations sont éphémères », ibidem.
23 Arch. nat., MM 581.
24 Arch. nat., MM 583.
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unie à l’oratoire nouvellement créé, dont le titulaire sera dorénavant choisi par le Père
supérieur de la congrégation, à Paris. Enfin, le dernier article stipule que l’évêque de
Beauvais et à la Princesse doivent « faire en sorte que le revenu qui en sera attaché et
uni à cette maison de Mello sera au moins de 700 écus »25.
Ces conditions strictes imposées par l’oratoire à l’évêque de Beauvais et à la Princesse de Merelbourg peuvent être interprétées de différentes façons. Cela prouve
que la congrégation est encore, en ces années 1680, une organisation de grande renommée, capable d’exiger beaucoup pour répondre par la positive aux sollicitations
nombreuses qu’elle reçoit. Toutefois, ces clauses apportent également la preuve que
l’institution n’entend pas s’investir (et investir) de manière hasardeuse, au risque de
se retrouver empêtrée dans une fondation instable comme ce fut le cas par le passé.
Cette politique est la conséquence des innombrables déconvenues qui ont jalonné
l’histoire de la congrégation, en matière d’implantation des nouvelles maisons. C’est
justement parce que les oratoriens refusent de se lancer dans des projets fragiles
qu’ils imposent dorénavant des conditions strictes pour leur installation, quitte à décourager les bonnes volontés. Dans le cas qui nous occupe, l’évêque de Beauvais et
la Princesse de Merelbourg ne tardent pas à faire connaître à l’oratoire leur refus de
collaborer, en raison des exigences qui leur sont imposées. Par conséquent, le projet
tombe à l’eau et les oratoriens n’iront jamais s’installer dans le diocèse de Beauvais.
Au final, à la lecture des registres de délibérations du conseil de l’oratoire, nous comprenons que les questions financières sont omniprésentes, dès les années 1650–
1660. S’il est difficile de parler de crise, étant entendu que la congrégation est encore,
malgré tout, dans une phase ascendante, dynamique, la mainmise étroite du Père
général sur les finances des maisons témoigne toutefois de sa volonté d’éviter la prise
de risque inconsidéré au niveau financier. Tout doit être contrôlé depuis Paris dans
l’optique d’éviter la crise, dans un contexte où nombre d’implantations d’établissements oratoriens ont déjà tourné court.
L’étude au « ras du sol » d’une maison particulière suscite-t-elle la même analyse ?
Qu’en est-il, loin de Paris, dans une maison toulousaine ? Il convient de comprendre
par l’étude d’un cas particulier si des archives conservées localement nous donnent
à voir des difficultés financières ou d’un autre type. Il s’avère que dès la deuxième
moitié du XVIIe siècle, une crise en trois temps se joue à Toulouse.

L’Oratoire sur terre : une crise sous-jacente à Toulouse ?
Au sein d’un troisième département de la France du Midi, touché par une « fièvre
créatrice »26, le Sud Ouest apparaît de manière tout à fait étonnante comme un désert, révélé par les cartes publiées par D. Julia et W. Frijhoff27, puis récemment par la
thèse de F.-X. Carlotti. Les maisons oratoriennes – séminaires, maisons cures ou insti25

Ibidem.

26

F.-X. CARLOTTI, Le troisième département de l’Oratoire de Jésus, vol. 1, p. 91.

27

W. FRIJHOFF, D. JULIA, Les Oratoriens de France sous l’Ancien Régime, p. 228.
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tutions – y sont en effet peu nombreuses en raison d’échecs successifs. La maison de
Toulouse a été unie en 1620 à la cure de Notre-Dame de la Dalbade, celle de Rieux fut
fondée entre 1663 et 1696, tandis qu’il fallut attendre 1781 pour voir les oratoriens
se substituer aux jésuites à Agen28. Ce semi-échec des oratoriens dans le Sud Ouest,
couronné d’autres tentatives avortées, mérite d’être éclairé, car en France, à cette
époque, les implantations oratoriennes sont en moyenne trois fois plus nombreuses
que celles des doctrinaires.
L’exemple de Toulouse est tout à fait représentatif des difficultés subies par certains
membres du clergé. Pourtant, par la multitude de ses églises et de ses couvents, cette
ville sonnante, capitale de Languedoc, fut un grand centre de renouvellement du
catholicisme, un moteur de la Réforme catholique, rayonnant sur un vaste territoire,
et en attirant pléthore d’ordres religieux29. Le semi-échec de l’oratoire à Toulouse doit
être élucidé. Dans l’excellent travail qui a conduit F.-X. Carlotti à parcourir les archives
du troisième département de l’oratoire, Toulouse apparaît en effet en filigrane, paradoxe lorsque l’on connaît la puissance des ordres religieux de la ville. Ceci s’explique
tout d’abord par des sources assez lacunaires. Il s’agit d’un héritage historique car le
visiteur de la maison de la Dalbade, en 1775, évoque, au sujet des archives le « chaos
qui y règne ». Il explique en effet
si les livres ont été mal soignés, les papiers n’ont pas été mieux traités, et nous ne concevons pas comment
on a pu négliger des titres si nécessaires pour conserver nos biens [...]. La plupart de nos livres sont sans
ordre et sans clarté, ainsi que les différents papiers qui sont presque mêlés les uns avec les autres.

Il décrit encore
les papiers [...] entassés sur des tablettes découvertes et exposés, par là, aux incursions des rats qui ont
fait à loisir bien des dégâts30.

La maison de l’oratoire était-elle à l’image de ses archives ? Cette étude au « ras du
sol »31 s’appuie principalement sur les fonds des archives départementales afin de
comprendre, de l’intérieur, le fonctionnement d’une maison oratorienne. La moisson
s’est révélée décevante car aléatoire. Le fonds de l’oratoire, quoique considérable avec
ses 213 cotes, est partiellement classé. Une centaine de dossiers ne sont pas consultables, tandis que l’autre moitié accessible aux chercheurs, comporte de manière disséminée des documents propres à la paroisse de la Dalbade, des livres de fabrique,
des livres de comptes de la paroisse, un inventaire général et quantité de papiers
28 La création d’Agen est tardive car elle est en lien avec l’expulsion des jésuites. La fondation de Rieux
est liée à l’action de François-Anne de Bertier – F.-X. CARLOTTI, Le troisième département de l’Oratoire de Jésus,
vol. 2, p. 877.
29 E. MARTINAZZO, Toulouse au Grand Siècle. Le rayonnement de la Réforme catholique (1590–1710) (Historie),
Rennes 2015.
30 Arch. nat., S 6796, dossier « Toulouse », pièce n° 3 : « Mémoire instructif concernant la maison de
l’Oratoire de Toulouse », vers 1775. Archives départementales de la Haute-Garonne (Archiv. dép. HauteGaronne), 1 J 1023, « mémoire instructif concernant la maison de l’Oratoire à Toulouse » ; J. LESTRADE, Les
oratoriens à N.-D. La Dalbade en 1775, « Revue historique de Toulouse », 11, 1924, pp. 142–160.
31

J. DELUMEAU, Le catholicisme entre Luther et Voltaire (Nouvelle Clio, 30bis), Paris 1992, p. 192.
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et de dossiers, sous la forme de liasses principalement, concernant des procès, des
biens fonciers ou quelques dettes de la communauté. Un seul registre contient des
comptes et des délibérations de la congrégation pour les années 1682–168532. Des
sondages ont été effectués dans les parties non classées et ont montré la présence de
nombreuses fondations obituaires et de nombreux procès intentés par la congrégation33. Néanmoins, toute étude sérielle est inenvisageable en l’absence de registres
sur le long terme et la vision donnée par l’oratoire n’est que partielle, notamment au
sujet de sa situation financière dès la deuxième moitié du XVIIe siècle.
Cette imbrication extrême des papiers concernant la paroisse et la congrégation s’explique par le statut très particulier de la maison oratorienne de Toulouse. Elle fut en
effet une maison-cure, au rôle extrêmement structurant d’un point de vue territorial,
administratif, économique et spirituel. En effet, en 1619, les oratoriens furent chargés
de la gestion de la Dalbade, paroisse clé de la ville. Depuis 1543, elle était desservie
par un curé et une communauté de prêtres, ou consorce, du nom de prêtres de la
Douzaine. Les ressources financières étaient gérées par les paroissiens représentés
par leurs ouvriers ou fabriciens. Or, un relâchement s’était glissé dans les pratiques et
l’encadrement des prêtres. Les paroissiens, en tenant une assemblée générale, avec
l’accord du premier président du parlement Gilles Le Mazuyer (1615–1631) et de Jean
de Rudèle vicaire général (1614–1621), confièrent leur paroisse aux oratoriens. Cette
fondation, avec celles d’Arles et de Joyeuse, porte à trois le nombre de maisons-cures
au sein du troisième département. Par la concorde du 23 juillet 1619, vingt prêtres
sont théoriquement tenus à résidence. Les oratoriens fournissent huit prêtres de leur
congrégation, huit autres dont le statut n’est pas mentionné, ainsi qu’un curé et un
vicaire, qui s’acquitteront des obits, des messes et des fondations, des offices et des
exercices de l’église paroissiale. Ils maintiendront aussi la sacristie en bon état. Les
futurs biens légués ou acquis seraient à l’avenir donnés à l’église, mentionnant ainsi
le rôle non négligeable des ouvriers de la paroisse ou marguilliers. L’acte de fondation, avec procuration de Pierre de Bérulle, est ratifié le 11 mars 1620 par le parlement de Toulouse34. Le processus est achevé lorsque la bulle du pape Urbain VIII unit
32 Archiv. dép. Haute-Garonne, fonds en partie classé 135 H. Les dossiers consultés sont les suivants :
135 H 1, inventaire général de 1665 ; 135 H 17, titres et propriétés ; 135 H 72-73, dettes de la communauté
de l’oratoire ; 135 H 83, délibérations et état des recettes et des dépenses ; 135 H 101, inventaire général
des meubles, chambre et sacristie (1693).
33 Archiv. dép. Haute-Garonne, pour les dossiers 135 H 112 à 213, il n’y a pas d’inventaire. Certains dossiers ont cependant été consultés (cotes provisoires) : 135 H 120, obits et fondations ; 135 H 126, pièces
de procédures contre les héritiers de Jean Lanes ; 135 H 132 , procédures pour successions ; 135 H 140,
possessions et reconnaissance féodales ; 135 H 150, affaire Guillaume de Resseguier.
34 L’acte est passé devant Me Poisson, notaire de Toulouse, le 23 juillet 1619 – Archiv. dép. Haute-Garonne, 2 MI 940, La Dalbade ; « Extrait du concordat passé entre les ouvriers et les pères de l’oratoire, le
23 juillet 1619 ». « Délibération du conseil général des sieurs paroissiens du 14e septembre dernier depuis
que les révérends pères de la congrégation de l’Oratoire seroint reçus pour servir ladite église et paroisse
selon les articles qui seront dressés par une vingtaine des sieurs paroissiens avec l’assistance desdits sieurs
ouvriers de l’église. En la maison du sieur Jean de Sabatier, sieur de Ladebede, conseiller du roy en la cour
de Parlement. Pour ce est il que l’an 1619, 23 juillet, par devant moy notaire dans la maison de Monsieur
Maître Pierre de Malenfant, conseiller du Roi en la cour du Parlement, compareu R.P. Jacques de Castanet,
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à perpétuité la cure de la Dalbade à la congrégation de l’oratoire. Dès lors, le prieur
de la Daurade – patron de la cure – nomme le recteur, forcément membre de l’oratoire, tandis que le Père supérieur peut retirer le prêtre s’il le juge nécessaire. Par ailleurs, la maison-cure sert de manière conjoncturelle à la formation oratorienne35. En
1680, le conseil de la congrégation autorise l’accueil d’ecclésiastiques dans la maison.
18 chambres sont alors aménagées dans ce but36.
Malgré une naissance sous les meilleurs auspices, une crise en trois temps se joue
pourtant à l’oratoire au cours du XVIIe siècle. Dans la fondation toulousaine, l’importance de la décision parisienne se lit, mais le rôle joué par les élites locales, notamment parlementaires, est prédominant. Le pouvoir ecclésiastique est aussi représenté par l’action du vicaire général et les annales montrent de bons rapports avec les
archevêques successifs et notamment Joseph de Montpezat de Carbon (1675–1687).
Pourtant, en 1684, ce dernier ne confie pas le séminaire diocésain aux oratoriens,
mais aux jésuites. Comment cette décision s’explique-t-elle ? De même, dans cette
ville dévote par excellence, jamais d’institution, permettant de former un véritable
vivier oratorien, ne vit le jour durablement.
Par ailleurs, des problèmes endogènes de gestion, qui tranchent avec la gestion centralisée rigoureuse, sont mis en question. Ces problèmes financiers doivent être mis
en lumière, d’autant plus qu’ils sont liés à une crise de fonctionnement qui affecte
l’oratoire. En effet, l’augmentation du nombre de messes obituaires pourrait être une
clé de la compréhension de cette crise. Si l’augmentation du nombre de messes peut
entraîner une concentration plus grande de richesses, car par les messes on donne
des biens à l’Église, les oratoriens sont paralysés par l’augmentation des offices dans
la deuxième moitié du siècle. L’articulation de ces facteurs endogènes et exogènes
doit donc être expliquée, montrant probablement qu’entre la France du Nord et celle
du Midi, deux conceptions de gestion et d’organisation peuvent en partie s’opposer,
expliquant, dès les origines, une crise du clergé oratorien.

Une crise du recrutement
Dès les origines de l’institution, les prêtres de l’oratoire affirment des inquiétudes au sujet de leur insuffisance numérique, car à plusieurs reprises, ils écrivent qu’ils ont besoin :
de personnes en nombre en qualité d’autant qu’il faut estre en plus grand nombre pour accomplir les
charges et le lien estant fort apparent et qu’il faut qu’ils soint bien vertueux à cause des divers moyens et
oraisons qu’il y a du mal à faire et aussy qu’ils sachent chanter37.

Paul Metezeau, Robert Philippe, prêtres docteurs en sainte théologie, commis et députés par Pierre de
Berulle ».
35

F.-X CARLOTTI, Le troisième département de l’Oratoire de Jésus, vol. 1, p. 98.

36

Ibidem, p. 301.

37 Archiv. dép. Haute-Garonne, 1 J 1023, pièce n° 3, « estat de la maison de la Dalbade de Tholose, des
Pères et frères qui y sont ou qu’il faut changer », 1625.

134

Estelle MARTINAZZO, Kevin SAULE

Pour cause, le nombre théorique de 20 prêtres cité dans l’acte de fondation n’a jamais
été atteint. Il y a seulement neuf prêtres en 1625 et l’effectif maximal est atteint en
1654, avec 16 prêtres. Après cette date, l’effectif global ne fait que péricliter. Neuf
oratoriens sont à Toulouse en 1735. Pourtant, lors de sa visite de 1679, Pierre de La
Mirande examinant le revenu de la maison, considère que celui-ci est tout à fait suffisant pour entretenir 20 prêtres. Il envoie alors une requête auprès du Père supérieur
afin que le Père général agisse pour que ce nombre fondateur soit atteint. L’instabilité
chronique des oratoriens est en cause car « les mutations étaient si fréquentes qu’il
n’était pas possible qu’on s’attachât à nous »38. Soit l’oratoire ne séduit pas, soit la
congrégation générale ne juge pas bon d’envoyer ses prêtres à Toulouse. Ainsi, le
conseil de paroisse, à de multiples reprises, tente de faire appliquer l’acte de fondation aux oratoriens, comme lorsqu’en 1708–1709, 19 décrets sont pris par le conseil
de paroisse, mettant en cause l’insuffisance numérique de l’encadrement clérical : « le
cinquième : l’exécution de la concorde de 1619 et messieurs de l’Oratoire feront servir
l’église par vingt prêtres de leur congrégation »39.
Cette difficulté du recrutement n’entame pas la postérité de certains oratoriens de
la deuxième moitié du XVIIe siècle. On les voit même œuvrer au quotidien. Le Père
Joseph Morel, vicaire général à la fin du siècle, habile artisan de la Contre-Réforme, en
est un des éminents exemples. Ce prêtre originaire du diocèse du Puy, entré à l’oratoire en 1650, ordonné prêtre en 1658, curé de la Dalbade en 1668, devient supérieur
de l’oratoire entre 1669 et 1677, puis vicaire général du diocèse de Toulouse en 1676.
Parmi ses œuvres au quotidien, son intérêt fut grand pour les missions, les prêches
ou le catéchisme :
Il y faisoit tous les dimanches la mission pendant le carême, prêchant et faisant lui même le catéchisme à
quatre ou cinq heures du matin. Il avait depuis un an ajouté à ces exercices une méditation au peuple tous
les vendredis ; il y voyait tous les jours une partie de ses malades, surtout les pauvres auxquels il portait lui
même le Saint-Sacrement et s’il ne voulait pas les confesser lui même, c’est parce que leur faisant lui même
l’aumône, il craignait de les rendre hypocrites et qu’ils ne s’expliquassent pas assez nettement à lui40.

Le Père Jean Lejeune, ou « Père Aveugle », missionnaire de l’oratoire, originaire de
Limoges, séjourne quant à lui de longs mois à Toulouse entre 1640 et 1646 puis en
1659, au plus fort de la querelle janséniste41. Ses prédications furent très utiles pour
convertir des protestants et les récits hagiographiques insistent sur la force de caractère de cet homme handicapé, sur l’importance des missions qu’il a données, à vertu

38

Arch. nat., S 6796, chapitre « observation sur le nombre de prêtres ».

39

Archiv. dép. Haute-Garonne, 135 H 84, fol 126v.

40 Archiv. dép. Haute-Garonne, 1 J 1023, « Le père Joseph Morel, curé de la paroisse de la Dalbade à Toulouse et grand vicaire du diocèse », d’après les Mémoires de Batterel, vol. 2, pp. 268–270.
41 Le Père Lejeune est mort à Limoges en 1672. Voir notamment M.-M. TABARAUD, Vie du Père Lejeune, dit le
Père Aveugle, prêtre de l’Oratoire, Limoges 1830 ; N. LEMAÎTRE, Un prédicateur et son public. Les sermons du Père
Lejeune et le Limousin, 1653–1672, « Revue d’histoire moderne et contemporaine », 30–31, 1983, pp. 33–65 ;
F.-X. CARLOTTI, Le troisième département de l’Oratoire de Jésus, vol. 2, pp. 622–626.
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de pénitence, et sur ses méthodes oratoires42. Il est enfin à l’origine, avec Arnaud
Baric, de l’idée de la création, en 1647, d’un hôpital général à Toulouse. Missionnaire
gyrovague, il est pourtant rappelé et assigné à résidence par l’évêque de Limoges, où
il meurt en 1672.
Malgré l’action concrète de certains pères de l’oratoire, la crise du recrutement peut
être assimilée à des échecs successifs. Tout d’abord, plusieurs tentatives, sans lendemain, ont eu lieu afin de créer une institution. En effet, si dès l’origine, la maison
cure de la Dalbade avait été destinée à la formation des clercs, la volonté de créer
une institution joue de malchance. Le Père Bourgoing, supérieur de la congrégation,
affirme, suite à sa visite de 1631, qu’une institution est très nécessaire en cette ville,
« n’ayant qu’autrement nous ne recevrons personne de ce pays dans l’oratoire et il
sera difficile d’en envoyer de France au nombre qu’il en faut et tels qu’il les faudrait en
cette maison »43. Il fait référence à des projets repoussés et à des tentatives avortées.
En effet, dès 1621, le vicaire général Jean de Rudèle, avait promis d’ériger Toulouse en
institution. En 1631, Charles de Montchal, archevêque (1628–1651), tenta d’établir un
séminaire pour former les clercs et les prêtres aux offices et fonctions ecclésiastiques.
Là encore, le projet ne vit pas le jour. Une institution de l’oratoire, mentionnée dans
les archives, a très brièvement existé à Toulouse vers 1680, mais elle ne résiste pas au
manque de moyens financiers. Cependant, l’oratoire reçut certains ecclésiastiques en
cours de formation comme pensionnaires. Le 27 août 1665, François Labat, chanoine
de Saint-Étienne, fait des prêtres de la Dalbade ses héritiers universels. Ces derniers
doivent choisir un homme de vingt ans qui « entende bien le latin et soit capable
d’expliquer facilement celui de la Bible, du Missel et du Bréviaire, pour être parfait ministre de Jésus-Christ »44. Ce clerc doit être entretenu, nourri et reçu à l’oratoire durant
cinq ans avant d’atteindre la prêtrise. Les candidats à la prêtrise se succéderont ainsi
tous les cinq ans. Cette hérédité est estimée à 10 000 ou 12 000 livres. Mais cet argent
fut notamment employé à l’achat de biens fonciers. Ainsi, une rente de 63 livres tournois fut fondée sur une maison du faubourg Saint-Michel, 3000 livres tournois ont
été employées au paiement d’une maison d’habitation, 1000 livres furent prêtées
en 1683 à la maison de La Rochelle tandis que huit mille livres furent retirées du prix
d’une maison vendue en 1697. Le reste de l’héritage fut perdu en procès contre les
parents du fondateur. Il s’avéra donc que le revenu de la fondation ne fut pas suffisant
pour être appliqué continuellement, et la place se retrouva fréquemment vacante,
même si en 1759, une place de boursier de l’oratoire fut en sus créée. Une gestion
maladroite des dons et legs est donc peut-être liée à cette crise du recrutement. Malgré le fait qu’un séminaire oratorien n’eut jamais d’existence officielle, des ecclésiastiques étaient reçus comme pensionnaires. Ils étaient jusqu’à 28 affirme le Mémoire
42 Jean LEJEUNE, Le Missionnaire de l’Oratoire, sermons de la pénitence et des motifs qui nous y excitent, Toulouse 1669, 1060 p.
43 Archiv. dép. Haute-Garonne, 1 J 1053, « mémoire instructif concernant la maison de l’oratoire », chapitre « projet d’institution », fol. 5.
44

J. LESTRADE, Les oratoriens à N.-D., p. 151.
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de 1775. Il est d’ailleurs sous-entendu que cette œuvre était plus ou moins active en
fonction de la bonne volonté des évêques. Ainsi sous l’épiscopat d’Étienne-Charles
de Loménie de Brienne (1763–1787), il y avait environ 40 pensionnaires. Cette présence de séminaristes représentait une manne financière certaine puisqu’ils payaient
pour leur entretien 36 livres tournois par mois de présence soit l’équivalent de 432
livres par an. D’ailleurs ces séminaristes aidaient aussi à la célébration des offices.
Mais le contexte politico-religieux est mis en cause pour comprendre les difficultés d’implantation des oratoriens. Dans des villes d’Ancien Régime déjà saturées de
couvents, la présence des oratoriens n’était parfois ni souhaitée, ni attendue. C’est
le cas à Toulouse, mais aussi à Avignon où les pères de l’oratoire, installés dès 1643,
rencontrèrent de nombreux obstacles à une implantation durable45. De même, les
sympathies jansénistes de nombreux pères de l’oratoire ont pu jouer un rôle, au
plus fort des querelles religieuses. En effet, dans certaines villes du Midi de la France,
comme Montpellier, les oratoriens ont souvent été vus comme la « garde prétorienne »46 des évêques jansénistes et de nombreuses querelles opposent jésuites et
oratoriens. À Toulouse, dès les années 1650, le Père Lejeune fut accusé de calomnie
par un prédicateur de Saint-Sernin, soutenu par les jésuites, et cette controverse alimenta la politique antijanséniste. En réalité, l’ensemble des réseaux oratoriens était
attaqué dans la mesure où certains d’entre eux étaient très proches de la compagnie
du Saint-Sacrement, de Gabriel de Ciron et d’Arnaud Baric. Tous ces personnages se
retrouvèrent aux prises de la polémique qui rebondit en 1659 lorsque le Père jésuite
Adam s’oppose avec force au Père Lejeune. Une décennie plus tard, les jésuites attaquèrent le séminaire des Nouveaux convertis de Gabriel de Ciron et contribuèrent
directement au démantèlement de la congrégation des filles de l’Enfance dirigée par
Jeanne Juliard de Mondonville, dont Gabriel de Ciron était le confesseur. Si en 1684,
les oratoriens échouent à obtenir la direction du séminaire diocésain, c’est en raison de leurs affinités jansénistes. Les jésuites obtiennent en effet, par accord passé
en avril 1684, la direction de ce séminaire, installé dans l’ancienne maison des filles
de l’Enfance, auquel on lui joint les revenus. Le contexte de la révocation de l’édit
de Nantes apporte une autre explication. En effet, l’archevêque adjoint au séminaire
dirigé par les jésuites les revenus de l’archiprêtré de Caraman, lieu où vivaient de très
nombreux protestants du diocèse de Toulouse. Si les jésuites obtiennent la direction
et les revenus de ce lieu symbolique, c’est que leur rôle dans la Contre-Réforme est
actif47. Ainsi, en 1684, les jésuites emportent la bataille contre les oratoriens, dont le
destin est désormais scellé. Leur nombre ne fera que diminuer désormais. En 1775,
ils ne sont plus que six dans la maison toulousaine et sont, de fait, dans l’incapacité
d’assumer toutes les charges qui leur incombent.

45

F.-X. CARLOTTI, Le troisième département de l’Oratoire de Jésus, vol. 1, pp. 107, 161.

46

lbidem, p. 143.

47 E. MARTINAZZO, Toulouse au Grand Siècle, p. 131.
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Une crise de fonctionnement : des messes trop nombreuses
Les documents des XVIIe et XVIIIe siècles conservés dans les archives montrent le désarroi certain des pères de l’oratoire face aux problèmes qui les acculent, et surtout
face au nombre de messes obituaires à célébrer. En 1619, en prenant la direction
de la paroisse de la Dalbade, ils héritent en effet d’environ 3000 messes de fondations annuelles, qui correspondent à 56 fondations obituaires. 60 ans plus tard, le
nombre de messes a plus que doublé puisqu’elles sont au nombre de 6552 chaque
année, correspondant à 86 fondations obituaires. Cependant, les prêtres se montrent
dans l’impossibilité de célébrer toutes ces messes, en raison de la perte de valeur des
biens engagés. Ce problème est commun à tous les prêtres obituaires et en 1680,
une ordonnance épiscopale autorise la réduction du nombre de ces fondations, car
nombre d’entre elles ont perdu toute valeur. 25 obits sont alors jugés comme ayant
un revenu suffisant, qui équivalent 2181 messes – 1558 messes basses et 629 messes
hautes. Pourtant, malgré cette réduction, le nombre de messes de fondations augmente à nouveau considérablement au cours du XVIIIe siècle. 31 obits sont fondés
après cette date.
Figure 1. Obits fondés chaque année dans la maison de l’oratoire de 1624 à 176248.

De 1624 à 1698, les fondations obituaires sont régulières. En effet, sur 42 ans, on
comptabilise 36 fondations soit une fondation environ tous les ans et demi. Puis, ces
fondations tendent à se raréfier, puisque entre 1700 et 1774, 16 contrats notariés
attestent de fondations, qui équivalent à un testament en faveur de l’oratoire tous
les 4,5 ans. Ces fondations perpétuelles s’accumulent cependant aux anciennes et les
oratoriens sont rapidement submergés par le nombre de messes à célébrer.

48

D’après le mémoire de 1775 – Archiv. dép. Haute-Garonne, 1 J 1023.
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Tableau 1. Répartition mensuelle des messes à célébrer dans la maison de l’oratoire en 168549

Obits
Annuels
Messes basses
Confréries
Messes hautes
Total de messes

Mars 1685
181
264
106
17
9
577

Avril 1685
152
243
310
17
9
731

Juin 1685
171
270
120
21
7
589

Avec une moyenne de 632 messes à célébrer chaque mois en 1685, les oratoriens
ont en charge 21 messes par jour. S’ils ne sont qu’une dizaine à cette époque dans la
congrégation, il est impossible de les célébrer toutes. Ils font donc appel à des diacres
et sous-diacres, qu’ils rémunèrent l’équivalent de trois messes par semaine50. Ils recourent même aux cordeliers pour assurer une partie des messes excédentaires51.
Ces célébrations ont un coût non négligeable, d’autant plus qu’ils accumulent chaque
année du retard. Un siècle plus tard, ces messes s’élèvent toujours à 6000. Le visiteur
écrit alors : « il faudrait vingt prêtres qui en acquittassent trois cents par an » car ils
ne sont plus que six. Ils ont donc fait appel à des prêtres étrangers, ce qui crée « une
brèche considérable à notre revenu »52. On comprend mieux dans ces conditions, les
retards accumulés par les oratoriens dans ces célébrations. En effet, en 1682, d’après
la visite, ils font état d’un déficit de 6000 messes, mais en 1774, ces retards exponentiels s’élèvent à 44 000 ou 50 00053. Le problème récurrent de l’oratoire réside bien
dans l’insuffisance numérique des prêtres et à une crise du recrutement.
Pourtant, il faut relativiser cette détresse obituaire dans la mesure où de nombreuses dispositions testamentaires n’impliquent plus seulement des messes à célébrer, dès le début du XVIIIe siècle. Ainsi, en 1716, l’obit d’Henri Le Mazuyer, procureur au parlement et fils de Gilles, consiste en une rente de 200 livres. Les oratoriens
auront en charge 365 messes, ainsi qu’une messe le jour de l’enterrement du procureur général. Ils devront aussi faire l’instruction religieuse aux domestiques de
sa maison les veilles des grandes fêtes de Pâques, de la Pentecôte, de la Toussaint
et de Noël. D’autres fondations sont de la même nature au début du XVIIIe siècle.
6000 livres sont par exemple données aux oratoriens par Gabrielle Eleonor Nogaret
de La Valette, femme et veuve de Gaspard de Fieubet premier président au parlement, par son testament du 12 septembre 1706. Par ce biais, elle fonde plusieurs
missions, dont une à Lavalette, au diocèse de Toulouse et l’autre dans le diocèse
de Lombez. Les religieux doivent distribuer 40 livres au cours de la mission pour
49

Archiv. dép. Haute-Garonne, 135 H 83 (cote provisoire), fol. 9v.

50

Archiv. dép. Haute-Garonne, 1 J 1023, Mémoire, fol. 8.

51

F.-X. CARLOTTI, Le troisième département de l’Oratoire de Jésus, vol. 1, p. 262.

52

J. LESTRADE, Les oratoriens à N.-D., p. 150.

53

Archiv. dép. Haute-Garonne, 135 H 101.

La congregation de l’Oratoire de Jésus de France connait-elle la crise ?

139

les pauvres, et des messes sont données pour l’entretien d’un prêtre. Pourtant, ces
missions n’eurent que rarement lieu. Enfin, entre autres exemples, en 1718 et en
1720, deux donations consistent en des sommes pour l’entretien du luminaire, sans
charge de messes54.
Ces dysfonctionnements affectent particulièrement la maison oratorienne de Toulouse55. Ils témoignent aussi plus largement de l’incapacité du procureur des âmes
à faire respecter les fondations obituaires56, même si, dans un contexte d’atonie financière, ces types de revenus représentaient une manne certaine.

L’atonie financière
La survie financière des pères de l’oratoire est assurée grâce à des biens fonciers, terres
ou maisons, inscrits dans les registres de titres, les actes de visites et les comptes.
À partir de ces registres57, les biens possédés par la maison de l’oratoire, en lien avec
la paroisse de la Dalbade, semblent relativement nombreux. En effet, la congrégation
possède des métairies dans plusieurs paroisses rurales, comme Labège, Belberaud
ou à de La Magdeleine, annexe de Villemur-sur-Tarn, à Bruguières, Gratentour, Castelginest puis à Montbrun-Lauragais et Plaisance-du-Touch. Ces paroisses sont toutes
situées dans la circonscription du diocèse de Toulouse. Elle possède par ailleurs une
métairie dite de Maran, dans le faubourg Saint-Michel de Toulouse, ainsi qu’une
métairie dans le diocèse de Lombez. De même, les oratoriens possèdent, grâce aux
legs et fondations obituaires, de nombreuses maisons dans la ville de Toulouse, qu’ils
louent le plus souvent : on en trouve sur l’île de Tounis, rue Pharaon, rue des Escouffiers, puis plusieurs biens dans le capitoulat Saint-Barthélemy, des possessions dans
le capitoulat de la Dalbade, à Pech-David, au faubourg Saint-Aubin, au sein de l’hôpital de la Grave, dans le quartier Saint-Étienne, rue des Changes, place de la Daurade,
ou à Saint-Alban. Beaucoup de ces maisons sont louées. Pourtant, dès le milieu du
XVIIe siècle, les oratoriens alertent leurs supérieurs sur la diminution des biens, rentes
et revenus, en raison des difficultés liées à leurs assises financières.
Il faut préciser qu’une partie de leur fortune se fonde en réalité sur des uchaux possédés dans deux moulins de la ville : celui du Bazacle et celui du château. Ces deux
moulins fonctionnaient comme une entreprise dont des particuliers ou des institu54 Il s’agit de l’obit de Damoiselle de Claverie de Saupetz en 1720 : 500 livres sont placées sur les rentes
provinciales de Toulouse et 300 livres ont été employées au profit de la maison. En 1718, l’abbé de Boyer,
doyen des conseillers clercs, donne 200 livres à l’Oratoire pour l’entretien de la lampe de l’agonie – Archiv.
dép. Haute-Garonne, 1 J 1053, pièce n°5.
55 La plupart des maisons du troisième département sont accablées de dettes qu’elles ne parviennent
pas à honorer. F.-X. CARLOTTI, Le troisième département de l’Oratoire de Jésus, vol. 1, p. 269.
56 Les archives paroissiales regorgent d’injonctions du procureur des âmes à faire un bilan des fondations obituaires. Un registre est compilé en 1673, par ordonnance du cardinal de Bonzi, sur la requête du
procureur des âmes Jean Brunet : Archiv. dép. Haute-Garonne, 1 G 487 (registre de toutes les fondations
d’obits, chapelles et chapellenies du diocèse de Toulouse).
57

Archiv. dép. Haute-Garonne, 135 H 101.
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tions détenaient des parts ou actions, que l’on nomme « uchaux ». Des régents assuraient par groupe de trois ou quatre mois la gestion de l’entreprise. Les bénéfices
étaient reversés aux détenteurs sous forme de sacs de blé58. Mais en 1638, en raison
d’inondations, les oratoriens perdent huit uchaux et demi au moulin du château puis
deux autres en 164259. Or, en 1641, un de ces uchaux du Basacle valait à l’achat 900
livres tournois. Cette perte équivaut donc à un investissement de 7200 livres tournois. Voilà qui annonce une deuxième partie de siècle relativement morose. L’atonie
financière de Toulouse dès la fin du XVIe siècle, liée à l’effondrement de l’économie
du pastel, est indéniable. En 1636, le procès-verbal de l’intendant de Languedoc,
M. de Miron, met en lumière un espace urbain relativement délabré, à tel point que
les capitouls présentent une requête pour demander un dégrèvement des tailles.
L’arsenal de Toulouse est vide, les inondations fréquentes de la Garonne ont emporté
des maisons de l’île de Tounis et les moulins du Bazacle ont en partie été rompus
par le fleuve60. Il n’est donc pas surprenant que, dans ce contexte d’atonie liée à une
baisse de l’activité marchande, la présence d’ordres religieux n’était pas forcément
souhaitée. En 1632, le parlement de Toulouse porta « inhibition et défenses à toute
communauté religieuse de s’établir dans Toulouse »61. Dans la deuxième moitié du
XVIIe siècle, certains ordres religieux pâtissent donc de cette atonie.
Par ailleurs, la nature des assises financières de la communauté doit être interrogée,
les inventaires mentionnant tous la pauvreté des oratoriens. Par exemple, dans l’inventaire général de la maison, en 1682, le chapitre des meubles évoque « la disette de
la maison, en meubles, linges de table et de chambre, vaisselle et livres de la bibliothèque »62. Cette situation ne semble pas avoir évolué depuis le début de la congrégation puisque, en 1625, on évoquait déjà :
un grand besoin de commodités pour le payement des debtes qui pressent extraordinairement et le petit
revenu ne pouvant entretenir le nombre de personnes qui y est, et qui y doit estre avec les charges ci
joint qu’on ne reçoit d’ailleurs a scavoir d’aucun de la maison, d’aucun de la ville aucune assistante ny
a emprunté la moindre chose cette maison a nécessité d’être assistée au moins de 1500 ou 2000 livres
il y a grand besoin de meubles comme tous de litz, matelas, couvertures et surtout de linge tant pour la
maison que pour la sacristie63.
58 G. SICARD, Aux origines des sociétés anonymes. Les moulins de Toulouse au Moyen Âge (Affaires et gens
d’affaires, 5), Paris 1953, pp. 248–276. Cette thèse montre que les premières corporations européennes sont
nées à Toulouse au XVe siècle. Elle vient d’être traduite et publiée sous le titre The Origins of Corporations.
The Mills of Toulouse in the Middle Ages, transl. M. LANDRY, ed. W. N. GOETZMANN, New Haven-London 2015. Voir
aussi M. BERTRAND (ed.), Pouvoirs de familles, familles de pouvoir. Actes du colloque des 5–7 octobre 2000, Toulouse
(Méridiennes), Toulouse 2005, p. 639.
59 Arch. nat., S 6798.
60 Voir le « procès-verbal de M. de Miron sur l’estat déplorable de la ville de Toulouse », en 1636, publié
dans Histoire générale du Languedoc [...], vol. 14, Toulouse 1891, pp. 2–20 [première édition Paris 1730–
1745].
61

Archiv. dép. Haute-Garonne, B 432, fol. 56.
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Archiv. dép. Haute-Garonne, 135 H 115 (cote provisoire). D’après la visite du 26 janvier 1682, fol. 6v.
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Archiv. dép. Haute-Garonne, 1 J 1023, pièce n°3.
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Les oratoriens ont pourtant reçu, en plus des nombreuses fondations obituaires dont
ils sont gratifiés, plusieurs dons au cours de la deuxième moitié du siècle. Charles
Dufour avait légué, en 1619, cinq maisons, revendues l’équivalent de 10 000 livres
tournois pour l’achat de la maison de résidence des oratoriens. Ces cinq maisons
étaient situées près du couvent des capucins et à proximité des chartreux, dans le
capitoulat Saint-Pierre des Cuisines. Il devait aussi léguer tous ses biens à la congrégation, mais il meurt prématurément au cours d’un voyage en Italie. Les maisons
données par le Père Dufour furent vendues la somme de 9000 livres afin de payer
la métairie de Maran au faubourg Saint-Michel. En 1665, Le Père Richard donne une
maison à double corps de logis située dans le faubourg Saint-Michel, en échange de
quoi les oratoriens devaient donner un annuel de messes. Cette maison fut louée
durant 40 ans 50 livres tournois. En 1670, le Père Dominique Trébos, par testament,
lègue quant à lui 3000 livres tournois en liquidité, il fallait aussi pour les oratoriens
célébrer 200 messes. Entre autres exemples, le Père Feuillet lègue 4500 livres sans
charge. Les bienfaiteurs de l’oratoire ont donc été nombreux. La nature des revenus
de l’oratoire toulousain doit être interrogée pour comprendre pourquoi ils semblent
loin de l’équilibre financier, même si des comptes limités dans le temps (1682–1685)
n’éclairent qu’un pan de la crise de l’oratoire. Le tableau ci-dessous montre des revenus convertis en livres tournois tirés des métairies, des fiefs et des uchaux des deux
moulins toulousains. S’y ajoute tout ce qui relève de la sacristie. Ainsi en 1685, le
revenu ou recette s’élève à 12 527 livres tournois, 5 sous et 10 deniers.
Tableau 2. Recettes de la congrégation de l’oratoire en 168564

64

Rentes, censives, locateries perpétuelles, contrats sur la province, sur le châtel
de ville de Paris et de Toulouse et plusieurs particuliers ou communautés

3449 livres 10 sous 2 deniers

Loyers des maisons et boutiques

487 livres

Pré de Saint Alban

175 livres

Métairie de Maran et dépendances (faubourg Saint-Michel)

1275 livres

Métairie de Montblanc (diocèse de Lombez)

480 livres

Métairie de Baziège

499 livres

Métairie de Lespinglière (Plaisance du Touch)

1567 livres

Fiefs qui paient en denrées (Bruguières, Saint-Sauveur)

724 livres 15 sous 50 deniers

Moulin du château

600 livres

Sacristie tous frais d’entretien prélevés

2500 livres

Lavoir de la petite Garonne

20 livres

Supplément de pension au boursier du P. Denand

150 livres

Total du revenu

12 527 livres 5 sous 10 deniers

Archiv. dép. Haute-Garonne, 135 H 83, fol. 13v.
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Pourtant ce compte fait fi des revenus en argent, consigné chaque mois de l’année,
comme le consigne un autre compte situé en amont du même registre. Il fait alors
augmenter de manière substantielle la bourse de l’Oratoire.
Tableau 3. Revenus de l’oratoire, année non précisée (probablement 1682)65
Revenu lié aux terres et locations des maisons

5502 livres 18 sous

Revenu en argent

3264 livres 18 sous

Revenu du casuel (rétribution des messes et autres droits
de l’église, dons faits à la chapelle de l’agonie, pensions
et honoraires des pères)

6801 livres 8 sous

Total du revenu

15 569 livres tournois 6 sous 8 deniers

Une partie des revenus des oratoriens s’appuie en effet sur des métairies, mais qui
n’étaient pas forcément les mieux rentées. Par exemple, la métairie de Montblanc,
dans le diocèse de Lombez, a une valeur estimée à 8600 livres tournois pour 24
arpents de terre, soit l’équivalent de 43 hectares. Cette métairie rapportait chaque
année environ 40 sestiers de blé, soit l’équivalent en argent de 480 livres tournois. De
même, la métairie de Maran, au faubourg Saint-Michel, fut achetée en 1672 à Monsieur de Maran, conseiller au parlement, pour la somme de 13 750 livres. Elle rapportait au XVIIIe siècle 1339 livres tournois, 10 sous et 9 deniers de rente. Cependant, il
fallait en défalquer les charges fiscales. Le revenu net annuel était donc d’environ 977
livres. Cette somme s’approche de celle du tableau 2, qui mentionne un revenu brut
de 1275 livres tournois.
Ces acquisitions ont été contractées par des prêts, ce qui endette considérablement
les oratoriens, comme le montrent les métairies de Maran et de L’Espinglière. Ainsi, le
registre de 1685 mentionne ces acquisitions :
durant la supériorité du R.P. Joseph Morel [...] on a acquis les métairies de Maran, de l’Espinglière ou par
des fonds cédés ou par emprunt [...] lesdites acquisitions nous portent préjudice d’environ 19 000 francs
en capital66.

Pour ce qui est de la métairie de l’Espinglière, à Plaisance du Touch, elle a été acquise
pour 22 750 livres, dont 3000 livres ont été empruntées à Monsieur de Maniban, 1200
livres aux religieuses de Sainte-Claire du Salin et les autres 18 550 livres proviennent
de rente fondations et arrérages sans aucune charge.
Le compte précise que huit cents livres sont dépensées annuellement afin de rembourser l’emprunt des 2400 livres. Il reste dont 446 livres 10 sous de revenu net aux
oratoriens. Ils en concluent donc que « pour faire l’acquisition de 22 750 livres, nous
en dépensons autant que nous en retirons »67.
65

Ibidem, fol. 10v–11.
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Ibidem, fol. 6.
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Ibidem, fol. 3.
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Tableau 4. Revenu que l’on tire des acquisitions de Maran et de l’Espinglière en 1677
Cinquante barriques de vin pour l’Espinglière et celles de Maran vingt barriques
à dix livres la barrique

700 livres

Le sarment de deux vignes vaut bien

120 livres

La métairie de l’Espinglière

55 livres

Le jardin de Maran est loué 180 livres mais avec les réparations on en tire

140 livres

Le pré de Maran

100 livres

Les dépendances de Maran

61 livres 10 sous

Les fonds cédés pour la maison acquise et mal acquise

20 livres

Les Bourdettes68 de l’Espinglière

50 livres

Total

1246 livres 10 sous

Les comptes généraux font en effet apparaître des comptes déficitaires. Ainsi l’acte
de visite de 1684 montre que la dépense excède la recette de 216 livres. Cette situation est récurrente et se reproduit d’année en année. En effet, entre 1682 et 1685, la
dépense générale s’élève à 39 323 livres tournois 15 sous tandis que la recette est
de 38 444 livres et 15 sous. D’une part les oratoriens étaient soumis aux décimes,
tailles et autres impôts, mais ils payaient souvent des réparations importantes, que
font apparaître les comptes de cette décennie. Ils devaient enfin rembourser de
nombreux emprunts. De même, le nombre de bouches à nourrir oscille entre 32 et
53 en fonction des mois, dans la mesure où il y a parfois des séminaristes, même
si certains apportent une rente. Mais dans les années 1680, la situation est nettement plus compliquée en raison de dépenses extraordinaires. En effet, en 1685, le
revenu global est de 12 752 livres alors que la dépense est de 13 414 livres. Dans
ces années, il y a un déficit de quasiment 900 livres chaque année. Les dettes ne
font donc qu’augmenter et elles sont liées davantage à une conjoncture peu aisée.
La situation financière n’était pourtant pas si catastrophique, malgré les propos alarmistes des visiteurs et des oratoriens eux-mêmes, mais les assises financières de la
congrégation ne lui permettaient pas d’engendrer des bénéfices durables. Comparons avec la situation d’Arles : la valeur financière de cette maison de Provence s’est
construite sur un siècle69. En 1630, les pères ne disposaient que de quelques treilles
de vignes et cent cinquante ans plus tard, ils sont à la tête d’un domaine considérable
et bien géré, constitué de locations d’immeubles et de rentes constituées. Peu de
revenus sont en réalité liés à la cure, mais un revenu abondant est tiré de messes et
d’offrandes casuelles. Cette maison-cure d’Arles ne semble, elle, pas connaître la crise.
Au XVIIIe siècle, d’ailleurs, le bilan financier est toujours positif pour Arles, preuve que
ces pères oratoriens ont pris soin du temporel. Les difficultés toulousaines tiennent
donc à des biens insuffisants et à des charges trop importantes liées aux nombreuses
68

Aujourd’hui Les Bourdettes et L’Espinglière sont deux lieux-dits situés sur la commune de Colomiers.

69 La valeur financière d’Arles s’est faite sur un siècle. F.-X. CARLOTTI, Le troisième département de l’Oratoire
de Jésus, vol. 1, pp. 191–210.
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messes. La situation ne semble pas s’être améliorée au siècle des Lumières. Les oratoriens toulousains ne parvinrent pas à se constituer un domaine agricole les mettant
durablement à l’abri du besoin.
***
Au terme de cette étude vue du ciel et de la terre, il semble que différents types de
crises ont pu toucher l’oratoire dès le XVIIe siècle : d’abord une crise des vocations
dans le Sud Ouest, une crise institutionnelle parfois, une crise financière, qu’il faudrait
cependant relativiser lorsque on la compare géographiquement et chronologiquement avec d’autres congrégations ou ordres religieux.
Il est vrai que l’oratoire n’est pas exempt de difficultés financières. Beaucoup de maisons devaient subir des difficultés et la nature de leurs revenus, notamment assis sur
des fondations obituaires, doit être mise en cause. Il est certain que les échecs de
maisons sont aussi liés à des problèmes financiers. L’échec du séminaire diocésain
de Tournai en 1672 en est la preuve et peut être mis en perspective avec celui de
Lectoure au cours des mêmes années. À la demande de l’évêque Hugues de Bar, les
oratoriens sont appelés à Lectoure et les débuts sont mêmes encourageants. Mais en
1685, les travaux du séminaire n’ayant toujours pas débuté, les oratoriens de Lectoure
sont transférés à Toulouse. L’établissement ne fut finalement jamais construit. Dans
la France septentrionale comme dans la France du Midi, les problèmes se répètent,
et les préoccupations financières restent identiques. Il faut par ailleurs relire l’histoire
de l’oratoire à la lumière de la querelle janséniste, qui bien plus que la crise financière,
aurait expliqué les difficultés de la congrégation à s’implanter, même si elle ne toucha
pas les régions de manière identique.
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Czy Kongregacja Oratorium Pana Naszego Jezusa Chrystusa
doświadczyła kryzysu? Próba spojrzenia wieloskalowego (1650–1700)
Streszczenie
Kongregacja Oratorium Pana Naszego Jezusa Chrystusa, wytwór francuskiej szkoły duchowości, symbol kontrreformacji, została założona we Francji na początku XVII w. z inicjatywy Pierre’a de Bérulle. Na pierwszy rzut oka
mogłoby się wydawać, że kongregacja, mająca silną pozycję dzięki 70 domom rozsianym po całym królestwie,
oparła się zagrożeniom związanym z kryzysami finansowymi, choć niektóre z jej domów doświadczyły pewnych problemów materialnych. Celem pracy jest spojrzenie na oratorium „z lotu ptaka”. Podstawę źródłową
stanowią zachowane w Archiwum Narodowym w Paryżu akta z posiedzeń z rady kongregacji, które pozwalają
na prześledzenie sytuacji w północnej części królestwa. Druga część pracy została poświęcona złożonej sytuacji
oratorium w Tuluzie oraz trzem fazom kryzysu, który miał tam miejsce.

Słowa kluczowe
oratorium, kongregacja, duchowieństwo, kontrreformacja, kryzys gospodarczy, msze za zmarłych

Estelle MARTINAZZO, Kevin SAULE

146

Estelle MARTINAZZO
Paul Valéry University in Montpellier (CRISES)

Hereditas Monasteriorum
vol. 7, 2015, p. 125–146

Kevin SAULE
Blaise Pascal University in Clermont-Ferrand (CHEC)

Did the Congregation of the Oratory of Jesus experience a crisis?
A multiscalar approach (1650–1700)
Summary
The Congregation of the Oratory of Jesus, a symbol of the Catholic Reformation and representative of the
French School of spirituality, was created in France at the beginning of the 17th century, on the initiative of
Pierre de Bérulle. Firmly established in its 70 houses through the kingdom, the congregation appears, at first
sight, to have remained unaffected by the hazards of financial crises, although some houses did know a sort
of financial distress. The aim of the paper is to offer a bird’s eye view of the Oratory by examining the records
of deliberations of the Council and its central administration, kept in the National Archives, and to explore the
situation in the northern part of the kingdom. The second part of the paper is devoted to the complex situation
of the House of Toulouse and the three phases of the crisis which took place there.
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La economía del cabildo de Santiago de Compostela:
crisis y problemas de gestión (1780–1834)

Introducción
En España había a fines del siglo XVIII 62 catedrales con sus cabildos catedralicios,
de los cuales Toledo, Sevilla y Santiago de Compostela ocupaban los tres primeros
puestos en ingresos y riqueza. En general, los cabildos más ricos se situaban en la
mitad meridional del país y los más pobres en la mitad septentrional, por lo que el de
Santiago era excepcional; esta excepcionalidad se debía a la percepción de una renta
eclesiástica singular, el Voto de Santiago, como luego veremos. Los canónigos de los
cabildos más ricos tenían ingresos anuales que en algunos casos no desmerecían
de los percibidos por los obispos de las diócesis más pequeñas; sin embargo, a diferencia de los obispos, no se puede decir que hubiera una carrera de ascenso entre
cabildos porque la movilidad estaba muy limitada por los sistemas de incorporación
de los cabildos, en especial en la época que nos ocupa, ya que por el Concordado de
1753 firmado entre España y el papado, los nombramientos dependían del rey.
Lo que se sabe de los cabildos españoles se sustenta en una bibliografía abundante, pero en la que se echa en falta una mayor atención a sus economías. De hecho,
puede afirmarse que es uno de los sectores clericales menos estudiado desde este
punto de vista, debido a las dificultades de acceso a los archivos – controlados por
esas instituciones hasta hoy mismo – y a la pérdida de mucha documentación económica en los procesos desamortizadores del siglo XIX1. Así pues, las publicaciones
son poco numerosas, pero además presentan algunos problemas. Por una parte, dan
una enorme importancia a los ingresos con el objetivo de subrayar la enorme riqueza
concentrada en unas cuantas manos, sin atender apenas a los gastos, lo que hace
difícil la observación del coste de la gestión y, sobre todo, las situaciones de crisis
como la que nos interesa. Por otra, tienden a olvidar la condición eclesiástica de estas
1 O. REY CASTELAO, Los fundamentos económicos de la Iglesia en la España del período moderno: quiebras
y conflictos de mantenimiento, [in:] E. MARTÍNEZ RUIZ, V. SUÁREZ GRIMÓN (ed.), Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen (III Reunión Científica, Asociación Española de Historia Moderna, 1994), Las Palmas de Gran Canaria
1994, p. 341. Esta investigación se financia a través del proyecto Ciudades, gentes e intercambios culturales
en la Monarquía hispánica durante la Edad Moderna, MINECO, HAR2012-39034-C03-03.
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instituciones, observándolas como centros de poder y, por eso mismo, muy autónomas, cuando en la práctica estaban limitadas por las leyes canónicas; debe tenerse
en cuenta a este respecto que las contabilidades de los cabildos españoles no se
llevaban a capricho de estos, sino que respondían a las normas del Concilio de Trento,
corregidas por la bula Maxima vigilancia (1737), que pretendía organizar los sistemas
contables y permitir con ello que las autoridades eclesiásticas pudieran ejercer una
vigilancia fácil y sobre todo, comparativa2. No hay duda, sin embargo, de que la elevada cualificación de los canónigos se hizo notar en la sofisticación y complejidad de
sus sistemas contables, una cuestión que en los últimos años ha interesado mucho
a los estudiosos de la contabilidad3, pero que también explica la escasez de estudios
sobre las estructuras y evolución de las economías capitulares.
De la bibliografía existente se extraen, en todo caso, algunos trazos comunes a las
economías de los cabildos españoles. El primero y más importante es su dependencia de las rentas eclesiásticas, que eran la clave de sus economías en el siglo XVIII: el
diezmo representaba el 75% de los ingresos de los cabildos de Segovia, Mondoñedo
o Lugo; el 85% en el de Málaga, el 95% en el de Cádiz, etc. En este sentido, el de Santiago de Compostela, objeto de nuestro estudio, no era diferente por cuanto dependía también de las rentas eclesiásticas – un 80% del total de sus ingresos –, pero su
originalidad estaba en que no se trataba de diezmos sino del Voto de Santiago, una
cuota anual de cereal pagada por los campesinos y propietarios agrarios de la mayor
parte de la Corona de Castilla, que suponía aproximadamente un 0,5% de la producción agraria. El patrimonio rural de los cabildos era menos importante que el de otros
sectores clericales y, por otra parte, los canónigos no estaban atentos a la gestión de
ese patrimonio porque estaba disperso y porque no era fácil controlarlo, tanto porque ellos vivían en las ciudades como porque muchos eran foráneos y desconocían
las circunstancias del territorio donde se radicaban propiedades y bienes; por esta
razón, los cabildos recurrían a la administración indirecta, mediante arrendamiento.
El patrimonio urbano, al contrario, solía administrase directamente por la proximidad
y por el interés personal de los canónigos, ya que ellos eran normalmente los ocupantes de los edificios más cómodos y mejor situados. Como veremos, a este esquema y comportamiento respondía el de Santiago.
Otro trazo común, muy relevante, es que los canónigos consagraban mucho tiempo
a administrar los ingresos de sus instituciones y lo hacían con fuerte sentido corporativo. Las decisiones de los cabildos en materia de gestión y de administración eran
colectivas e independientes de los obispos. No obstante, en la segunda mitad del
siglo XVIII estaba extendida la intervención de individuos ajenos al cabildo – mercaderes, financieros, incluso compañías – que se ocupaban de la gestión externa,
2 M. BARRIO GOZALO, Los archivos eclesiásticos, diocesanos y de las órdenes religiosas y los investigadores, [in:]
L. RIBOT GARCíA (ed.), El libro, las bibliotecas y los archivos en España a comienzos del Tercer Milenio, Madrid
2002, p. 485.
3 Por ejemplo, J. J. HERNÁNDEZ BORREGUERO, La contaduría mayor del cabildo catedral de Sevilla en la era
moderna; gestión y censura, “De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad”, 8, 2011, 14,
pp. 99–120.
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sin duda por la complejidad de moverse en un mundo cada vez más mercantilizado
y monetarizado. Las interferencias en las economías capitulares procedían además
del hecho de que si bien los cabildos disponían de una riqueza colectiva, estaban formados por individuos que también miraban por sus intereses, de modo que en torno
a ellos se había generado una compleja red de intereses, y sus estrategias no eran
ajenas a las estrategias de promoción social de las oligarquías a las que pertenecían
los canónigos; el coste de “hacer canónigo” a un hijo – financiar sus estudios en colegios y universidades, mover influencias, ir a Roma o a Madrid – se compensaba con
los ingresos que disfrutaría ese hijo y con las posibilidades de este para conseguirles
préstamos favorables, oportunidades de intermediación económica – en especial,
arrendamientos de diezmos y rentas, compras de bienes –, el control sobre las fundaciones administradas por los cabildos, el poder sociopolítico de los cabildos sobre
los poderes locales y regionales, etc.4 No obstante, conviene tener en cuenta que los
canónigos de los grandes cabildos no solían ser locales, sino foráneos, y estas redes
se construían con mayor dificultad; ese fue el caso de cabildo compostelano.
La vinculación entre el interés individual y el colectivo es clara y en apariencia poco
complicada, ya que todos los ingresos tenían un único objetivo: eran repartidos entre
los canónigos y los demás componentes del clero capitular. Una vez pagados los gastos correspondientes al cabildo como tal – impuestos al rey, parte de los salarios del
personal de la catedral, obligaciones litúrgicas, etc. –, los ingresos se distribuían entre
los canónigos, los racioneros y los capellanes en proporción a su categoría, de modo
que no había un excedente o superávit que pudiera invertirse o gastarse, y esto evitaba desacuerdos5, ya que todos los capitulares estaban interesados en obtener cifras
lo más elevadas posible. Dado que las fábricas de las catedrales eran administradas
y controladas por los canónigos, se hacía recaer en ellas el pago de los salarios del
personal administrativo, jurídico y artístico, todos los servicios y el mantenimiento
del culto y del edificio, que a su vez generaban buenas ocasiones de negocio de las
que se aprovechaban los canónigos o sus familias. Las fábricas españolas tenían un
patrimonio urbano importante – en especial, los propios edificios catedralicios –,
y propiedades rurales no desdeñables, y sus demás ingresos procedían también de
rentas eclesiásticas, de títulos de deuda pública, de intereses de operaciones de
crédito, etc., lo que evidencia la diversidad de oportunidades de intervención; sus
contabilidades han sido poco estudiadas debido a su enorme complejidad, ya que
normalmente incluían los ingresos y gastos de las fundaciones administradas por los
cabildos, y el valor teórico del tesoro; por ejemplo, el tesoro de la catedral de Santia4 A. CÁNOVAS BOTIA, Auge y decadencia de una institución eclesial. El cabildo catedral de Murcia en el siglo
XVIII. Iglesia y sociedad (Collección Historia, 1), Murcia 1994; A. CABEZA RODRÍGUEZ, Entre lo sagrado y lo profano. Clero capitular y poder clerical en Palencia durante el Antiguo Régimen [tesis doctoral], Valladolid 1995;
A. IRIGOYEN LÓPEZ, Entre el cielo y la tierra, entre la familia y la institución. El cabildo de la catedral de Murcia en el
siglo XVII, Murcia 2000; P. C. QUINTANA ANDRÉS, A Dios rogando y con el mazo dando. Fe, poder y jerarquía en la
Iglesia canaria. El cabildo catedral de Canarias entre 1483–1820 (Historia), Las Palmas de Gran Canaria 2003.
5 S. VILLALUENGA DE GRACIA, La consolidación de una práctica original: el reparto del superávit del refitor entre
los prebendados de la Catedral de Toledo (s. XVI), “De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad”, 10, 2013, 18, pp. 132–160.
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go de Compostela se incluía en las cuentas anuales de la fábrica como ingreso, una
ficción contable que tenía como objetivo controlar las piezas que lo componían y así
evitar los robos o los fraudes.
Así pues, en el período que nos interesa, los cabildos españoles tenían un conjunto
de caracteres comunes, pero además, a partir de 1770/1780 hay síntomas de que
vivieron años de estancamiento económico que desembocaron en una situación de
crisis, que es el problema que estudiaremos empleando el ejemplo del cabildo de
Santiago. Todos los datos indican un cambio después de una buena etapa de las economías capitulares. En primer lugar, había muchas quejas de los canónigos denunciando una périda de poder adquisitivo; por lo general, mantenían un tren de vida
personal dispendioso y el alza de precios que sufrió España desde 1770, fue nociva
para sus intereses. Hacia 1800–1809, la pérdida de nivel de vida afectaba sobre todo
a los canónigos recientes y a los racioneros, a causa del coste de entrada en sus puestos – licencia real e impuesto de media-annata –, pero desde la invasión francesa
y durante las alteraciones políticas del primer tercio del siglo XIX, ninguno se vio libre
del descenso de ingresos.
Para analizar el estancamiento y la crisis es necesario plantear si el aparato administrativo de los cabildos era eficaz y si tenía capacidad de controlar lo que se perdía
en los recovecos de la percepción de las rentas y en la gestión de los intermediarios,
y qué soluciones se podían aplicar para mitigar o resolver los problemas económicos.
Lo cierto es que no había soluciones rápidas ni duraderas a causa de la dependencia
del diezmo y de las rentas eclesiásticas en un período de resistencia creciente a su
pago, y a causa de la ausencia de excedentes provocada por el sistema de reparto de
los ingresos, que no dejaba margen de acción. En 2010, M. Barrio Gozalo escribió que,
por regla general, los administradores de los cabildos se comportaron de forma inteligente y diligente estimulando el aumento de los ingresos, pero solo consiguieron
evitar una erosión grave de estos, y no fue este el resultado de una buena gestión de
las rentas y del patrimionio, sino del buen control de los gastos6. Ese control consistía
en repercutir los efectos de las crisis sobre los sectores más débiles de las catedrales
– racioneros, capellanes... –, en una estrategia que consistía en reducir el número de
esos clérigos; así lo hicieron los cabildos de Burgos, Gerona, Tui, y otros, que eliminaron canonicatos y otros puestos clericales y del personal catedralicio. Pero esta era
una solución arriesgada, porque implicaba reconocer públicamente una situación
de crisis y porque la disminución de puestos reducía la capacidad de colocación de
familiares y allegados de los propios canónigos. Más fácil era repercutir los gastos sobre las otras administraciones de las catedrales, en especial, la fábrica, una estrategia
tradicional que consistía en cargarla con todos los gastos relacionados con el culto,
con el pretexto de que correspondían a esa institución y no a su cabildo.
En cuanto a los ingresos, los administradores capitulares tenían que afrontar el hecho
de que desde el siglo XVI – en especial, desde el Concilio de Trento –, los cabildos habían abandonado la administración directa de bienes y rentas – que se consideraba
6

M. BARRIO GOZALO, El clero en la España moderna, Córdoba 2010, pp. 255–258.
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la fórmula ideal –, y utilizaban el arrendamiento de un modo casi general. El retorno
a la gestión directa parecía la solución para evitar el fraude y los efectos negativos de
la especulación ejercida por los arrendatarios, y fue intentada por los monasterios
y por algunos obispos como el de Pamplona, quien decidió imponerla en 1777, no
en vano el 95% de sus ingresos procedía de los diezmos, y estaba sufriendo los problemas del sistema de arriendos heredado de sus antecesores7. Los arrendamientos
abrían la puerta a interferencias de redes familiares y los comerciantes utilizaban el
producto del diezmo para especular, de modo que la imagen social de las instituciones clericales fue asociada a los abusos cometidos por los arrendararios e intermediarios externos, pero era una fórmula cómoda, segura y evitaba los costes salariales del
cobro de las rentas, por eso era tan difícil desterrarla.
La cuestión de la imagen del clero, en especial del capitular, no era un problema menor ya que en la segunda mitad del siglo XVIII fueron cada vez más agrias las críticas
contra la riqueza y los privilegios de los cabildos y contra el modo de vida de los canónigos como individuos y como colectivos sin funciones sociales positivas. No solo
era público el excelente modo de vida de los canónigos, basado en la disponibilidad
de dinero y en su ociosidad, sino que se sabía que eran administradores de muchas
fundaciones piadosas, asistenciales y de enseñanza, pero que no las financiaban. Esta
realidad no podía negarse después de la realización del Catastro del Marqués de La
Ensenada en 1752/53, que hizo visibles las cifras y el enorme poder económico de los
cabildos españoles8. Bajo Carlos III y Carlos IV fueron sometidos a limitaciones e imposiciones. El gobierno de Madrid no fue capaz de cambiar directamente la economía de las instituciones clericales, pero sí indirectamente, limitando los privilegios de
la jurisdicción eclesiástica, que era importante para defender sus rentas y patrimonio,
y tratando de aumentar la presión fiscal sobre el clero.
Los cabildos no estaban exentos de impuestos, pero pagaban mucho menos que
los obispos, que estaban sometidos al pago anual de pensiones a la Corona que suponían un tercio de sus ingresos brutos9; a fines del siglo XVIII, la monarquía solicitó
a los cabildos que aportasen donativos en dinero para afrontar los gastos de las guerras, pero en realidad, las cantidades entregadas no salieron de los cabildos ni de los
bolsillos de los canónigos, sino que se pagaron con los excedentes de las fábricas.
Bajo el reinado de Carlos IV, se hizo una primera expropiación de bienes de la Iglesia,
lo que no incluyó a los cabildos, sino que las ventas de tierras y de edificios afectó
a las fundaciones que ellos administraban, lo que significó una pérdida económica

7 M. C. HERNÁNDEZ ESCAYOLA, De tributo para la Iglesia a negocio de mercaderes. El arrendamiento de las rentas episcopales en la diócesis de Pamplona (siglo XVIII) (Colección histórica), Pamplona 2000.
8 J. M. DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, La Única Contribución y los eclesiásticos, “Cuadernos de Historia Moderna”, 21, 1998, p. 219.
9 Ch. HERMANN, Les revenus des évêques espagnols et les pensions sur mitres sous le Patronage Royal (1520–
1835), “Histoire, économie et société. Époques moderne et contemporaine”, 4, 1985, 1, p. 43; IDEM, La fiscalité monarchique sur l’Église d’Espagne, [in:] Les Églises et l’argent. Actes du colloque de 1988 (Bulletin – Association des historiens modernistes des universités, 13), Paris 1990, p. 11.
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importante en algún caso, pero que no afectó a los canónigos10. La alianza entre los
cabildos y la monarquía había sido reforzada mediante el Concordato de 1753, que
dio al rey el derecho de nombrar a los canónigos – convertidos en una especie de
oficiales de la Corona –, lo que explica que las medidas fiscales o de otro tipo adoptadas para controlar a los cabildos tuviesen esos tímidos resultados. Los canónigos
se quejaban de pérdida de nivel de vida pero no eran beligerantes. Por otra parte,
la Corona se beneficiaba de las rivalidades entre los cabildos y sus obispos, y de la
falta de conexión entre cabildos ricos y pobres, antiguos y modernos, lo que anulaba
cualquier capacidad de acción en un país donde no había asambleas del clero como
las francesas para defender intereses comunes ante la monarquía; los obispos de las
diócesis más ricas se hacían oir en Madrid a título individual, pero no eran los portavoces de los cabildos, y estos no tenían representantes ante la Corte, de modo que
cada uno resolvió sus problemas en ausencia de una estrategia general.

El cabildo de Santiago de Compostela
Como ya se dijo, el cabildo de la catedral de Santiago estaba situado entre los primeros en la jerarquía económica, ocupando el tercer puesto desde el siglo XVI. En
el contexto del cuadrante noroccidental de España, su riqueza era extraordinaria, ya
que las otras diócesis se contaban entre las más pequeñas y pobres del país11. La
única razón de esa riqueza y de esa singularidad era la percepción del Voto de Santiago, renta también extraordinaria, de origen medieval, destinada a financiar el culto
al Apóstol Santiago. Su origen incierto se basaba en un documento atribuido al rey
Ramiro I en 844 y conocido como el “pergamino del Voto”. Ese pergamino narra la
leyenda de la batalla de Clavijo, donde los cristianos vencieron a los musulmanes con
ayuda del Apóstol Santiago; en acción de gracias, el rey prometió una fanega (55,5
litros) de trigo que debería pagar cada uno de sus vasallos al Apóstol anualmente.
Aunque había sospechas de que era falso – esto se probó a fines del siglo XVI –, fue
firmado y por lo tanto, validado, por los Reyes Católicos en 1486 cuando visitaron la
catedral de Santiago; además prometieron imponer el Voto en el reino de Granada
si lograban conquistarlo, pretextando la construcción y financiación de un Hospital
para los peregrinos que llegaban a Compostela. Una vez conquistado aquel reino en
1492, los reyes cumplieron su palabra. En 1570, el arzobispo y el cabildo de Santiago consiguieron mediante una sentencia judicial imponer el Voto en los territorios
de la mitad Sur de España y más tarde en otros territorios, de forma que hasta su
supresión en 1834, más de dos tercios de los campesinos de la Corona de Castilla
pagaron el Voto anualmente. El arzobispo y el cabildo compostelanos justificaban
el cobro de esa renta en la mediación del Apóstol Santiago en las batallas contra los

10 G. RUEDA HERNANZ, La desamortización en España. Un balance (1766–1924) (Cuadernos de historia, 38),
Madrid 1997.
11 M. BARRIO GOZALO, El poder económico de los obispos castellanos al final del Antiguo Régimen (1750–
1833). “Mito o realidad”, [in:] E. LA PARRA LÓPEZ, J. PRADELLS NADAL (ed.), Iglesia, sociedad y estado en España,
Francia e Italia (ss. XVIII al XX), Alicante 1991, p. 91.

La economía del cabildo de Santiago de Compostela (1780–1834)

153

musulmanes, en la debida gratitud de los cristianos y en la asistencia a los peregrinos
en el Hospital Real, pero los contribuyentes no se sentían vinculados con esas razones histórico-morales y denunciaban la enorme riqueza de los prelados y canónigos
frente a la pobreza de los campesinos que constituían la mayoría de los pagadores,
y la lejanía de un hospital que no podían utilizar, argumentos clave para la abolición
del Voto en el siglo XIX12.
Por tradición muy antigua, el Voto estaba reconocido como un tributo real en razón
de que, supuestamente, había sido establecido como tal por el rey Ramiro I, pero
en la práctica, era una renta que las fuentes fiscales del siglo XVIII – en especial, el
Catastro de La Ensenada – asimilaban con el diezmo y las demás rentas eclesiásticas.
El Voto tenía otros cuatro partícipes importantes, cuya riqueza se basaba también
en la renta del Voto: el cabildo, del que nos ocupamos en estas páginas, el arzobispo
de Santiago – para quien suponía el 70% de sus ingresos –, el Hospital de los Reyes
Católicos, y la capilla de música de la catedral13. Pero el cabildo era el perceptor más
importante y por resta razón era el único que cobraba y gestionaba el total de la renta, repartiendo los beneficios anualmente entre los demás. El Voto era también una
fuente constante de problemas económicos, que se agravaron en el último tramo
del XVIII, cuando el rechazo a pagarlo se hizo cada vez más general, y en el primer
tercio del XIX, cuando fue utilizado en las Cortes de Cádiz y en Trienio Liberal, para un
ensayo sobre la abolición del diezmo y de las demás rentas eclesiásticas puesto en
práctica por los sectores políticos liberales.
Para estudiar ese período, disponemos de los libros contables del cabildo compostelano, que se conservan bien14, pero cuyo estudio es complicado y es necesario emplear otras fuentes para responder a las cuestiones que aquí planteamos. No hemos
usado los datos que se contienen en las visitas ad limina porque no son útiles, dado
que las cifras y comentarios sobre los ingresos del cabildo y de los canónigos son
poco creíbles, repetitivos y sin arraigo en la realidad. Para reconstruir los datos économicos, pero sobre todo para estudiar las decisiones administrativas, hemos analizado las actas semanales del cabildo, donde están registrados los debates y acuerdos
adoptados por los canónigos en lo referente a su propia economía pero también
para la fábrica-catedral y para las fundaciones administradas por ellos15. Hemos empleado también escrituras notariales para localizar los contratos de arrendamiento
12

O. REY CASTELAO, Les mythes de l’apôtre saint Jacques, Paris 2011.

13 O. REY CASTELAO, La renta del Voto de Santiago y las instituciones jacobeas, “Compostellanum”, 30, 1985,
pp. 323–346; EADEM, Estructura y evolución de una economía rentista de Antiguo Régimen. La Mitra arzobispal de Santiago, ibidem, 35, 1990, pp. 459–488; EADEM, Estructura y evolución de una economía rentista de
Antiguo Régimen. El Real Hospital de Santiago, [in:] Jubilatio. Homenaje de la Facultad de Geografía e Historia
a los profesores D. Manuel Lucas Alvarez y D. Angel Rodríguez González, Santiago de Compostela 1987, pp.
325–336.
14 Archivo de la Catedral de Santiago (cit.: ACS), Libros de Hacienda, 462 a 474 (1755–1810). Sección del
Voto de Santiago: Cuentas de Valladolid, libros 167 a 180 (1750–1834); Cuentas de Granada, libros 405 a 410,
413 a 416 (1755–1834).
15

ACS, Actas capitulares, libros 525, 527, 528, 570, 571, 574, 576 y 600 (1752–1837).
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y otras escrituras que el cabildo suscribía ante los notarios, no solo de Santiago sino
de aquellas ciudades donde el cabildo tenía intereses.
La interpretación de los datos no es fácil: el cabildo de Santiago mantuvo desde el
siglo XVI una contabilidad sofisticada e imaginativa para evitar la vigilancia externa
y las cargas fiscales, y el control del arzobispo y del Hospital Real, que tenían intereses
comunes tan importantes como la participación en el cobro del Voto de Santiago,
que era administrado solo por los canónigos. En todos los cabildos había dos series
de libros contables, la del propio cabildo y la de la catedral, pero en Compostela hay
tres series más: la del “depósito de la Música” – se componía de los libros de ingresos y de gastos de sostenimiento de la excelente capilla musical de la catedral –, la
administración del Voto en Valladolid y la administración del Voto en Granada. Estas
dos últimas series registran las contabilidades del Voto en los territorios castellanos
situados al Norte y al Sur del río Tajo respectivamente, cuyas cuentas se enviaban
anualmente a Santiago por parte de los canónigos-administradores que residían en
aquellas ciuades para supervisar la cobranza del Voto.
Esa complejidad contable se hace más intensa en el curso de la segunda mitad del siglo
XVIII debido a la inflación de los precios y a la emisión por el estado de los vales reales,
una especie de papel-moneda rápidamente devaluada, cuya aceptación fue obligatoria para las instituciones del clero. Las alteraciones monetarias ocultan la realidad de
la situación económica de este y de otros cabildos, porque las cifras de los ingresos
aumentaron nominalmente por el efecto de la inflación y no de un incremento de la
producción agraria de la que dependían sus rentas. De modo que para obtener una
imagen un poco más cercana a esa realidad, no hay otra solución que comparar las cifras brutas de las cuentas con los precios de los cereales, aunque sean poco apropiados
para un cabildo o para una catedral, ya que no había una comunidad que alimentar
y los gastos más importantes eran los salarios de los canónigos y los gastos suntuarios
en ceremonias, coro, orquesta, objetos y vestiduras litúrgicas, etc.
El cabildo no dependía del arzobispo en la toma de decisiones en materia económica. De hecho, el Voto, como ya se dijo, era administrado en solitario por el cabildo.
El escalón más elevado del poder económico estaba ocupado por un canónigo-administrador general; había dos canónigos-administradores en Valladolid y Granada
respectivamente; otro que administraba la fábrica y otro que se ocupaba de la capilla de música. Además, desde 1600, había un mayordomo o administrador externo,
que recibía un salario y un porcentaje sobre los beneficios anuales; este puesto era
ocupado por mercaderes importantes de la ciudad de Compostela. La gestión externa obedecía a la dificultad de gestionar cantidades de dinero muy elevadas en el
contexto de una economía cada vez más compleja pero desarrollada dentro de un
contexto, el de Galicia, poco apropiado para movilizar y negociar grandes sumas de
dinero. No hemos encontrado conexiones familiares entre los mayordomos externos
y los miembros del cabildo, pero esto no excluye la intervención económica directa
y sobre todo, indirecta de las oligarquías urbanas de Compostela: como arrendatarios del diezmo o del Voto, o como beneficiarios de favorables operaciones de crédito

La economía del cabildo de Santiago de Compostela (1780–1834)

155

e incluso de las compras de materiales – muchos de estos, de lujo – que la catedral
adquiría casi cada día. Es decir, como los otros cabildos, el de Santiago participaba de
una forma racionalizada en el sistema de las relaciones económicas y sociales de su
entorno16, la ciudad de Compostela, pero era necesario para gestionar una economía
tradicional en el seno de una economía cada vez más montarizada.
Los canónigos compostelanos del período que nos ocupa tenían una excelente formación – más de la mitad eran doctores en derecho o en teología por las universidades de Salamanca, Valladolid o Alcalá de Henares – y tenían un buen conocimiento
del sistema económico general y del sistema económico eclesiástico en particular17.
Por ejemplo, en la segunda mitad del XVIII, uno de los canónigos más conocidos fue
don Pedro Antonio Sánchez de Vaamonde, autor de textos económicos importantes
publicados en Madrid. Pero gestionar el Voto de Santiago, que era pagado por los
campesinos de un enorme espacio – la Corona de Castilla, desde Galicia a Andalucía –, desbordaba las posibilidades reales de gestión sin contar con la ayuda de agentes externos a la institución, lo que comportaba un cierto margen de riesgo, como se
hizo evidente a fines del siglo XVIII.
De la reconstrucción de la contabilidad del cabildo, hemos obtenido la composición
de sus ingresos. Desde el punto de vista administrativo, había seis partidas que componían la mesa capitular; dado su enorme volumen económico, el Voto no se consideraba como una partida, sino que tenía su propia contabilidad (véase tabla 1 al
final). La primera partida es la de tenencias: cada una era un bloque de bienes y rentas
administrados por un canónigo que firmaba un contrato vitalicio comprometiéndose a pagar al cabildo una cantidad fija anual de dinero; por eso mismo, el número de
tenencias variaba en función del número de canónigos. El contrato obligaba a cada
canónigo tenenciero a gestionar la tenencia, pero podía arrendarla a un solo arrendatario, hacerlo por partes o administrarla directamente. Cada tenencia era una unidad territorial y se componía de foros de tierras – arriendos de larga duración – y de
arriendos de corta duración, de bienes raíces – tierras, casas rurales, molinos –, participaciones del diezmo, derechos señoriales, etc. La segunda partida era la titulada
sinecuras, que como su nombre indica, reunía las participaciones del cabildo en los
diezmos de parroquias gallegas que no estaban incluídas en las tenencias, si no que
eran administradas por el cabildo; cada año, esas participaciones eran arrendadas en
concurso público. Los arrendamientos y foros de edificios urbanos y de locales comerciales de la ciudad de Santiago componían la tercera partida; no era ese un sector importante de la economía del cabildo, a pesar de ser uno de los grandes propietarios
de la ciudad; sin embargo, el cabildo administraba los edificios pertenecientes a la
16 E. CATALÁN MARTINEZ, “El precio del purgatorio”. Los ingresos del clero vasco en la Edad Moderna, [Bilbao
2000]. También, O. REY CASTELAO, La interacción Iglesia-Burguesía en la Galicia del período moderno, [in:]
L. M. ENCISO RECIO (ed.), La burguesía española en la Edad Moderna. Actas del congreso internacional celebrado
en Madrid y Soria, los días 16 a 18 de diciembre de 1991 (Serie Historia y sociedad, 54), vol. 1, Valladolid[Madrid] 1996, pp. 317–341.
17 O. REY CASTELAO, El alto clero gallego en tiempos de Carlos III, [in:] Coloquio Internacional Carlos III y su
Siglo. Actas, vol. 2: Poder y sociedad en la época de Carlos III, Madrid 1990, pp. 579–600.
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fábrica, a la capilla de música y a las fundaciones piadosas, y en consecuencia controlaba una parte muy importante del mercado inmobiliario de Compostela. La partida
cuarta se componía de juros, que eran siete participaciones en títulos de deuda pública situados sobre ingresos de la Corona y suponían en teoría el cuarto sector de los
ingresos del cabildo, pero estaban congelados desde el siglo XVII y apenas entraban
en arcas. La quinta era la de censos o créditos de los que el cabildo era prestamista;
esta actividad de crédito era limitada, ya que en total sumaba 36.000 reales en 1750,
solo el 1,7% de los ingresos. La razón de esa limitación es que el cabildo no tenía
excedentes, como ya se ha dicho. Pero, al contrario, administraba y se beneficiaba
de muchas operaciones de crédito de la fábrica, del depósito de la música y de las
fundaciones, que sí podían tenerlos. Finalmente, los derechos de portazgo, cobrados
sobre el vino que entraba por las puertas de la muralla de la ciudad de Santiago, un
ingreso también congelado en el siglo XVIII.
Es importante subrayar que el cabildo jamás recibía ingresos en vino o en cereal
y que todos los ingresos llegaban en dinero a la catedral. Esta fórmula de gestión
hace difícil la evaluación de la importancia de cada sector, sobre todo el del patrimonio rural, pero hemos tratado de estimarlo a partir de la contabilidad. Resultan así
dos bloques de los que el primero se compone de los ingresos del patrimonio raíz:
la propriedad rural, que aportaba el diez por ciento de los ingresos, y el patrimonio
urbano, que suponía el 3,3%; este último estaba formado por 171 locales comerciales
y edificios de vivienda en Compostela – muchos eran de fundaciones – de los que 37
estaban ocupados por canónigos, que pagaban alquileres importantes – 1.103 reales
como media, 142 reales los otros –, pero muy inferiores a los precios de mercado, ya
que solían ser palacetes elegantes situados en las mejores calles. El segundo bloque
está integrado por las rentas eclesiásticas, que representaban en torno al 81% de los
ingresos: el diezmo aportaba el 20% de esta partida, lo que no incluye la parte directamente cobrada por los canónigos tenencieros. En total, el cabildo tenía participaciones diezmales en 103 parroquias gallegas – casi todas en la diócesis de Santiago –; en 23, el cabildo recibía menos del 30%; oscilaba entre el 30% y el 50% en 19;
del 50% al 70% en 54 y cobraba el total en las demás18. El Voto aportaba el 61% de los
ingresos totales, por lo que no es sorprendente que su administración concentrase
toda la atención del cabildo.
La estrategia de los canónigos consistió en preferir siempre las rentas de variación
rápida, es decir, el diezmo y el Voto. Desde 1578, todas las rentas variables y dependientes de la producción agrícola – o de la evolución de la población – fueron liberadas de las tenencias para poder aprovechar el alza de precios y las demandas de los
arrendatarios, mientras que todos los ingresos del patrimonio rural y señorial, que
cambiaban muy lentamente, eran cedidos a los canónigos bajo cantidades fijas: las
tenencias eran más seguras, pero muy poco sensibles a la conyuntura económica; su
porcentaje era más elevado durante las épocas de precios bajos. Por el contrario, las
18 O. REY CASTELAO, El reparto social del diezmo en Galicia, “Obradoiro de Historia Moderna”, 1, 1992, pp.
145–162.
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rentas variables aumentaban durante los períodos de precios al alza. Les tenencias
no suponían gastos para el cabildo, ya que los tenencieros eran los responsables de la
administración, de la vigilancia del patrimonio y de pagar cada año la suma comprometida – los precios bajos o una coyuntura negativa afectaban a los tenencieros pero
no al cabildo –, mientras que las rentas variables estaban bajo la responsabilidad de
la institución y su efecto era general sobre los canónigos y sobre los demás clérigos
de la catedral.
La dependencia de las rentas eclésiasticas era similar a la de otros cabildos, pero la
diferencia estaba en el Voto. Esta renta dependía de la producción agraria de los territorios de la Corona de Castilla, ya que los contribuyentes pagaban al llegar a un
determinado volumen de cosecha de cereales – seis fanegas por lo general, de las
que entregaban 0,5 –, y de la evolución de la población en el caso de Galicia, donde
cada contribuyente aportaba una cuota anual fija. Dada la amplitud del territorio que
pagaba el Voto (véase mapa 1), otro rasgo diferente era la diversidad territorial de los
ingresos del cabildo de Santiago: esto era muy positivo para la institución, que aprovechaba la evolución económica de cada territorio, salvo si la tendencia era negativa
y general como sucedió a fines del siglo XVIII. Por el contrario, la amplitud del territorio complicaba mucho la administración de los ingresos: el coste era muy elevado
y no era fácil materializar el dinero en Santiago desde Andalucía y Castilla.
En el siglo XVIII, el mayordomo presentaba el descargo o gasto anual, compuesto por
tres elementos. El primero se componía de los gastos ordinarios, que eran fijos y que
incluían los interpresentes, es decir, las cantidades de dinero que cada canónigo recibía por su participación en las ceremonias de la catedral, los gastos de ciertas fundaciones – aceite y vino de la liturgia, por ejemplo –, los salarios del médico del cabildo,
de los escribientes, archiveros, abogados, etc. Una parte muy importante de estos
gastos se cargaba a la fábrica y a la capilla de Música. El segundo eran los gastos comunes, que concernían al cabildo y a los otros beneficiarios del Voto – el arzobispo, la
capilla de música, el Hospital Real –, y que se hacían en las administraciones del Voto
en Granada, Valladolid y Madrid, y los realizados en los procesos judiciales sostenidos
ante los tribunales reales, como las Chancillerías de Valladolid y Granada y la Real
Audiencia de Galicia. El tercero eran los gastos extraordinarios: los impuestos a pagar
a la Corona – subsidio y excusado –, las reformas y mantenimiento de los edificios del
cabildo, las vestiduras ceremoniales de los canónigos, determinadas acciones jurídicas, el transporte de dinero de Granada a Madrid, etc. También una parte de este
renglón era cargada a la fábrica y a la capilla de música.
Una vez que el mayordomo había deducido esos gastos, que suponían en torno al
21% de los ingresos totales del cabildo en la administración en Compostela – los del
Voto en Granada y en Valladolid se pagaban en esas ciudades, detrayéndolos de las
rentas cobradas allí –, todo el producto líquido en dinero tenía como objetivo pagar
las hojas o salarios anuales del clero de la catedral. Es decir, como media, el 79% de
los ingresos eran repartidos entre los canónigos y los otros clérigos de la mesa capitular. Había otros muchos eclesiásticos y civiles en la catedral, pero eran pagados
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por la fábrica o por las fundaciones a las que estaban adscritos. Así pues, se puede
comprender que la riqueza de los canónigos contribuía a un modo de vida acomodado, pero no a una buena imagen de ese clero en contraste con la pobreza de la
inmensa mayoría de los contribuyentes del Voto y del diezmo. Desde otro punto de
vista, se comprueba que el reparto anual de todos los ingresos dejaba al cabildo sin
excedentes y que por eso mismo no tenía un remanente propio para hacer frente
a una situación de crisis. Ambos elementos, impopularidad y problemas financieros,
se dieron cita a fines del XVIII.

Hacia la crisis final: estrategias posibles
De 1710 a 1770, el cabildo de Santiago vivió su mejor período económico gracias a la
renta del Voto, si bien es verdad que otros cabildos disfrutaron de una situación semejante gracias al diezmo; la estabilidad monetaria, administrativa, jurídica, económica y demográfica explican esa bonanza. Hubo complicaciones – quiebras y fraudes
de los arrendatarios, ocultaciones y retrasos de los contribuyentes –, pero esas crisis
no eran duraderas ni generales, salvo en ciertas ocasiones, la más grave de las cuales
fue la llamada “rebelión de las Alpujarras”, en Andalucía, en 1734, que constituyó una
verdadera huelga contra el pago del Voto19. Durante esa época, los precios tuvieron
una evolución lenta y la producción agrícola y la evolución démografica de Galicia
fueron muy positivas, de modo que los ingresos de las tenencias y votos vivieron un
período importante. Desde 1750–1760, la Galicia entró en una fase nueva y durante
la segunda mitad el XVIII, las rentas gallegas se ralentizaron a causa de una conyuntura económica más perezosa. Pero mientras tanto, el resto de la Corona de Castilla
vivía un cierto desarrollo y los votos que llegaban de allí compensaban el movimiento calmoso de Galicia. No había preocupaciones entre los canónigos. Sin embargo,
a partir de las pésimas cosechas de 1768–1769, la sombra de una crisis prolongada se
convirtió en una posibilidad y acabó traduciéndose en un período de estancamiento
y luego de caída de los ingresos (véanse tabla 2 y gráficos 1 y 2). Las causas de esta
situación de fines del XVIII son varias:
1. La ralentización del crecimiento económico y demográfico del último tercio del
siglo XVIII. La tendencia tuvo cronologías diferentes: Galicia sufrió problemas agrícolas en los años 1770–1780 y se advierte la crisis final del Antiguo Régimen; Castilla
la Vieja, León, el Norte de Extremadura cayeron en 1760–1769 y 1780–1789; Castilla
la Nueva y Andalucía en 1770 y sobre todo en 1780–1789. No obstante, hubo un
nuevo crecimiento durante los diez últimos años del XVIII en estas zonas20. La crisis
se presentó de nuevo a partir de 1800, y dada la gravedad del hambre, en 1803 el rey
Carlos IV ordenó la reducción a la mitad de las cuotas anuales del Voto que pagaban
19 El pleito está en ACS, Ejecutiva de Granada, legajo 430-A. Véase O. REY CASTELAO, La fiscalidad jacobea
en Andalucía, 1492–1834, [in:] J. L. CASTELLANO, M. L. LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ (ed.), Homenaje a don Antonio
Domínguez Ortiz (Homenajes), vol. 1, Granada 2008, pp. 773–798.
20 A. EIRAS ROEL, Estudios sobre agricultura y población en la España Moderna (Semata, 3), [Santiago de
Compostela] 1990.
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los campesinos, lo que explica la fortísima caída de los ingresos del cabildo desde
1801–1806, pero la invasión francesa lo agravó y cambió todo en 1808.
A partir de la crisis agraria de 1768–1770, se percibe que hay un problema de impago de los votos y de los diezmos provocado por la caída de la producción agraria:
los campesinos no podían pagar esas rentas y los arrendatarios de estas no podían
hacer efectivas las cantidades de dinero comprometidas con el cabildo. Esos problemas eran antiguos, pero jamás habían sido generales, y desde 1770 se produjeron en todos los territorios contribuyentes. Además, se ve también que durante el
último tercio del siglo XVIII, los arrendatarios provocaron una crisis complementaria: la documentación muestra que los arrendatarios aprovecharon la inflación monetaria para especular. Su táctica consistía en inflar artificialmente las cifras brutas
del Voto y del diezmo, una práctica arriesgada, pero el beneficio era enorme si el
cálculo se hacía bien: dado que las cifras comprometidas en los arrendamientos se
pagaban en fechas posteriores al contrato y que esas sumas se devaluaban muy
rápidamente a causa de la inflación, cuando se realizaba el pago ya valían menos
que en el momento del contrato. El riesgo no era grave si la inflación era constante, pero si sucedía lo contrario, el riesgo de fracaso era importante, aunque no lo
fueran tanto sus consecuencias: a petición del cabildo, los jueces embargaban los
bienes fijados como garantía de los contratos por los arrendatarios morosos y por
sus fiadores o avalistas, y más tarde prodecían a la venta pública de esos bienes,
pero no solían encontrar compradores – eran vistos como bienes empapelados, es
decir, bienes peligrosos si los deudores los reclamaban y lograban una sentencia favorable ulterior –; y cuando los había, muchos compradores eran amigos, parientes
o socios de los arrendatarios o incluso podían ser acreedores suyos, lo que ocultaba
operaciones de crédito. En consecuencia, el cabildo prefería buscar soluciones de
consenso y firmar acuerdos con los arrendatarios deudores, para no generar alarma entre posibles candidatos a ser futuros arrendatarios. Era inevitable, ya que en
1770–1790, la acumulación de deudas de los arrendatarios equivalía al 50% del
valor nominal de los contratos.
2. La inflación de los precios y las alteraciones de la moneda, cuyos efectos sobre los
grandes arriendos del Voto fueron notables. Pero las emisiones de vales reales, a partir de 1780, fueron más negativas para el cabildo, obligado por el Estado a aceptar
esa moneda en papel. El cabildo dependía de las posibilidades de hacer llegar a Compostela el dinero de las administraciones del Voto de Valladolid y Granada, donde
los canónigos-administradores recibían el pago de los arriendos del Voto de Castilla
la Vieja, Léon, Andalucía, Extremadura, Murcia... Para esto, en el siglo XVII, el cabildo había creado un sistema complejo que dependía parcialmente de sí mismo, pero
que cada vez fue más controlado por el mayordomo externo, que empleaba agentes
o factores situados en Madrid y en otras ciudades, para administrar el dinero del Voto
y negociar este ingreso. A partir de 1690, la capacidad de intervención del cabildo era
limitada, pero todo iba bien ya que la llegada del dinero a Compostela era el único
interés que explica todas sus decisiones.
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Los problemas en la fase final de la cobranza del Voto vinieron en gran medida
de la posición marginal del cabildo. Por una parte, había abierto la puerta a la
intervención de los especuladores – comerciantes, burguesía administrativa, pequeña nobleza, campesinos ricos, etc. – de toda Castilla, que aprovecharon las
posibilidades de especular con los cereales del Voto – trigo casi en exclusiva. Por
otra, los dos centros administrativos del Voto en Granada y Valladolid, y la oficina
del mayordomo en Madrid se convirtieron en entidades casi autónomas en lo que
concerniente a la negociación de dinero, que se hacía a través de compañías e individuos – banqueros, comerciantes, maestros-artesanos... – situados muy lejos
de Santiago: por ejemplo, de 1755 a 1770, la compañía de don Juan de Prendergast, de Málaga, y su factor en Madrid; la sociedad de Romero de Tejada o bien la
compañía Wittemberg-Lamaiz-Reick, también en Málaga, y la compañía Marracci
en Madrid; don Juan de Montemayor & Cia., en Málaga, y los Partearroyo-Larralde,
de Madrid. Todos los cuales jugaron un papel crucial para el cabildo al evitar que
el dinero llegase en metálico a Santiago: la fórmula preferida eran las libranzas,
pagarés y letras de cambio, para eludir los riesgos y los gastos de transportar el
dinero. Sin embargo, una vez llegados a Compostela esos documentos de pago,
dependían mucho de la capacidad de los comerciantes y de los grupos acomodados de Galicia que debían hacerlos efectivos en dinero en las arcas del cabildo: el
debilitamiento de estos grupos a fines del XVIII y en el primer tercio del XIX fue
otra dificultad para la institución21.
3. La resistencia del campesinado y de los demás contribuyentes contra el Voto22;
esta actitud negativa se hizo más visible a causa de la crisis agrícola de 1768. En
este año, el arzobispo de Granada, don Antonio de Berroeta y Angel, dio a conocer
un memorial que había enviado al rey por medio del Consejo de Castilla denunciando los abusos de los arrendatarios del Voto, y en 1771 el duque de Arcos hizo
imprimir una representación contra el Voto de Santiago, texto que él mismo había
mandado escribir23. Estas dos obras hicieron mucho daño a la renta, debido a la dimensión propagandista de sus mensajes. El arzobispo de Granada no pedía la abolición del Voto, ya que él mismo dependía del diezmo y de otras rentas eclesiásticas,
pero la Representación del duque de Arcos iba más allá y fue el verdadero origen del
movimiento de abolición. Es importante subrayar que en Portugal, en 1769, la ley
de boa razâo limitó mucho la aplicación del derecho canónico en defensa del Voto,
percibido allí por los obispos y catedrales de Braga y Coimbra; el cobro era igual
de conflictivo que en España, pero allí los conflictos y pleitos se sustanciaban ante
los tribunales eclesiásticos, de modo que con la ley de 1769, el Voto perdió toda
21 P. SAAVEDRA, La renovación de los grupos burgueses en la Galicia de la segunda mitad del siglo XVIII, “Cuadernos de Estudios Gallegos”, 41, 1993–94, 106, pp. 195–220; O. REY CASTELAO, Las burguesías en la Galicia
de fines del Antiguo Régimen, [in:] F. J. ARANDA PÉREZ (ed.), Burgueses o ciudadanos en la España Moderna
(Colección Humanidades, 75), Cuenca 2003, pp. 199–254.
22

O. REY CASTELAO, El Voto de Santiago. Claves de un conflicto, Santiago de Compostela 1993.

23 DUQUE DE ARCOS, Representacion contra el pretendido voto de Santiago, que hace al rey nuestro Señor
D. Carlos III, Madrid 1771.
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protección legal, mucho antes de su abolición en 182224. En España, la monarquía
no se atrevió a limitar las competencias de los jueces protectores del Voto, los únicos con jurisdicción sobre este tema, por cuanto los tres ejercían en los tribunales
reales más importantes – las Chancillerías de Valladolid y de Granada – y en la Real
Audiencia de Galicia, gracias a que el rey Felipe III había vendido al cabildo esa
jurisdicción25. Pero al menos, en 1771, se ordenó al Consejo de Castilla que iniciase
una amplia encuesta para reunir todos los datos sobre la autenticidad de los documentos medievales y modernos en los que se fundamentaba el Voto y sobre todo
las circunstancias que rodeaban al cobro de la renta; la encuesta dio lugar a una
enorme documentación procedente de las autoridades civiles y eclesiásticas de todos los territorios contribuyentes26.
El Voto fue la primera renta eclésiastica en ser atacada, porque concitaba el odio de
la nobleza y del clero secular y regular, ya que estaban obligados a pagarla en su
condición de propietarios agrícolas; pero también estaban en contra de los privilegios jurídicos y fiscales del Voto – contradictorios con los que ellos mismos disfrutaban – y contra el Voto en cuanto renta que disminuía su capacidad de presión sobre
los campesinos. Esos sectores privilegiados no estaban contra el diezmo, claro está,
pero quizá no fueron conscientes de que el diezmo sería el objetivo siguiente para
otros grupos ideológicamente más avanzados: de hecho, la resistencia a pagarlo
era cada vez más intensa, bajo la forma de fraudes y ocultaciones, y de abierta oposición campesina a diezmar productos agrícolas nuevos, como la patata.
4. Desde 1760–1770, los gastos extraordinarios del cabildo fueron cada vez más
importantes – se triplicaron – como resultado de un número creciente de conflictos judiciales contra los arrendatarios que no pagaban las cantidades contratadas
– la crisis provocó muchos retrasos o quiebras –, y contra los contribuyentes, que
utilizaban todos los medios para no pagar el Voto, pero también los diezmos.
En la primera mitad del siglo XVIII, los gastos de las acciones judiciales habían
sido menos importantes que en el siglo XVII, pero a partir de 1760 y sobre todo
de 1770, pasaron de 13.000 reales por año a 163.000 en 1800, un aumento más
fuerte que el de los ingresos del cabildo o de los otros gastos. El cabildo vivía al
mismo tiempo los efectos de la resistencia contra el pago del diezmo: solo en
Galicia, de 1800 a 1832, hubo 378 procesos judiciales motivados por el Voto y 317
por los diezmos.
Calculada la verdadera evolución de los ingresos del cabildo deflactando los ingresos
nominales con los precios de los cereales, se constata que los ingresos totales tuvieron su máximo en 1760–1769, se mantuvieron planos hasta 1800 y cayeron bruscamente a partir de ese año. Los ingresos líquidos, siguieron esta misma tendencia pero
24 J. V. CAPELA, Os votos de Santiago no Arcebispado de Braga. Para o estudo das rendas eclesiásticas durante
o Antigo Regime, Braga 1979, pp. 59–61 [Separata de “O Distrito de Braga”, 4, 1979, pp. 291–387].
25 Sobre los protectores, O. REY CASTELAO, La protección jurídica de las rentas eclesiásticas en España: el
ejemplo del Voto de Santiago, “Hispania Sacra”, 39, 1987, 80, pp. 457–503.
26

Archivo Histórico Nacional, Consejo, 5184 y siguientes.
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entre 1770 y 1809 representaban un 15–16% menos del total; 31% en 1810–1819;
21,2% en 1820–1829 y 27,8% a partir de 1830 (veáse tabla 2 y gráfico 1). La crisis no
era un efecto óptico, sino algo real que era preciso abordar.

¿Era posible una estrategia ante la crisis?
Para el cabildo no era fácil encontrar soluciones válidas y duraderas contra la crisis.
Las soluciones antiguas, adoptadas a fines del XVI y a fines del XVII en momentos
graves, no eran modelos a seguir, toda vez que obedecían a una estrategia de aumento del número de contribuyentes del Voto o bien a exigir de estos cuotas anuales
más altas, siempre por la vía de una demanda judicial ante los jueces protectores del
Voto de los tribunales de la Corona. Los campesinos y los otros posibles pagadores
respondían a esas demandas, pero la experiencia era siempre negativa y cara, no en
vano buena parte del sueldo de los protectores lo pagaban el cabildo compostelano y sus socios, es decir, el arzobispo y el Hospital Real. En consecuencia, era muy
habitual la negociación para llegar a acuerdos entre el cabildo y los contribuyentes,
hechos siempre ante notario. Sin embargo esa solución no era viable en esta nueva
crisis porque el Voto había sido denunciado por el arzobispo de Granada y por el
duque de Arcos y porque el Consejo de Castilla había abierto la encuesta general
sobre este tema, lo que no permitía hacer novedades. También en crisis antiguas, el
cabildo había seguido otra estrategia consistente en nuevas formas de percepción
de las rentas para hacerla más efectiva. La percepción directa del Voto y de los diezmos era imposible, debido a la amplitud de la zona de cobro y del enorme número de
contribuyentes que cada año aportaban su cuota. Los canónigos reconocían en esta
crisis final que la percepción indirecta tenía una virtud importante: para los campesinos, los arrendatarios eran los responsables de los abusos y no el cabildo ni los otros
beneficiarios del Voto – sucedía lo mismo con respecto al diezmo, como ya dijimos.
Por otra parte, el cabildo no tenía excedentes en dinero para comprar bienes o para
hacer inversiones productivas, o en oportunidades de mercado, y en la coyuntura de
este período hubiera sido inútil tenerlos.
Así pues, las medidas adoptadas para afrontar los primeros problemas fueron de tipo
administrativo y tuvieron un coste bastante elevado. En primer lugar, la plantilla de
oficiales al servicio de la gestión del Voto se reforzó con especialistas en derecho
y en contabilidad – un abogado más en Valladolid desde 1769, un oficial de cuentas
y cinco abogados en Granada desde 1775, etc. En paralelo, los salarios del personal
y de los oficiales se corrigieron al alza a partir de 1774 y las gratificaciones se incrementaron mucho entre 1770 y 1807. Pero la medida más significativa fue la concesión de porcentajes sobre los ingresos anuales del Voto con el objetivo de implicar al
personal en su cobro incitando un mayor interés: desde 1785, los agentes del Voto
en Andalucía y en Castilla la Nueva recibieron el 5% del montante anual de la renta
cobrada en esos territorios, y desde 1803, los canónigos-administradores del Voto
en Granada y Valladolid, el 3% del total de los ingresos de sus respectivos distritos.
Es necesario reconocer que el alza de precios hacía necesaria la adaptación de los
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salarios, pero esta estrategia obedecía a una lógica económica y al mismo tiempo
buscaba evitar traiciones: en 1774, el primer abogado del Voto en Granada dejó su
contrato con el cabildo y se pasa a la causa del duque de Arcos, que había ofrecido
recompensas a quienes diesen ese paso27.
Pero quizá la medida más importante fue la racionalización y descentralización de
la administración y la rectificación del plan y mapa de la cobranza: en 1777, la nueva
administración de Granada se consolidó; en 1782 se adoptó una nueva distribución
administrativa del distrito de Valladolid; y a fines del XVIII y comienzos del XIX se reformularon los criterios geográficos de los partidos de cobro en Andalucía, Castilla la
Nueva y Galicia. La solución era hacer partidos más pequeños, más faciles de controlar y mejor adaptados al territorio, para conseguir así arrendatarios nuevos y menos
avariciosos entre el propio campesinado, evitando de ese modo la intervención de
los grandes arrendatarios urbanos, en general, de medios mercantiles.
A pesar de la corrección de esas medidas administrativsas, la profundidad de la crisis
redujo sus resultados y el cabildo tuvo que adoptar otras medidas cuyo objetivo era
una vigilancia más intensa y un control mucho más eficaz sobre los intermediarios
para evitar conflictos. En 1779 se impuso a los arrendatarios la obligación de presentar fianzas hipotecarias, es decir, cada uno debería presentar un acta notarial con una
relación completa de los bienes sometidos al compromiso de pagar la cifra contratada en la fecha convenida. Hasta ese año, los contratos no incluían estos dados, sino
solo una referencia general a todos los bienes del arrendatario. Esta medida tenía
como finalidad impedir las declaraciones de quiebra de los arrendatarios y de quienes los habían avalado28.
A partir de 1783, los concursos públicos de los partidos de rentas se celebraron más
tarde para evitar que los candidatos a los arriendos especulasen con el cálculo de la
producción de cereales. El retraso en las fechas de concurso era frecuente: en realidad, el cabildo hacía el mismo cálculo que esos candidatos para generar espectativas
de negocio entre estos y conseguir propuestas de arrendamiento más elevadas. Pero
ese retraso servía a los arrendatarios para presentarse en los pueblos y aldeas durante los meses de soldadura, cuando las reservas cerealeras de los campesinos habían
casi desaparecido y los precios eran más altos en el mercado: si los contribuyentes
no pagaban sus cuotas a los arrendatarios, estos no pagaban al cabildo exhibiendo
este pretexto; si los contribuyentes tenían necesidad de cereales para su consumo
y preferían pagar al año siguiente, debían firmar una escritura de crédito en favor del
arrendatario. Estas fórmulas eran muy peligrosas para los campesinos, pero también
para la imagen pública del cabildo.

27

ACS, Actas capitulares, libro 527, fol. 86v.

28 O. REY CASTELAO, Las fianzas hipotecarias como fuente para la historia rural castellana: Valladolid a fines del siglo XVIII, [in:] A. EIRAS ROEL (ed.), La Documentación Notarial y la Historia. Actas del II Coloquio de
Metodología Histórica Aplicada (Serie Congresos de la Universidad de Santiago, 33–34), vol. 1, Santiago
de Compostela 1984, pp. 391–415.
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En 1780, el cabildo adoptó otra medida, preventiva en este caso. Los poderes notariales otorgados a los arrendatarios a fin de cobrar el Voto, explicitaron todas las circunstancias de cada partido: la cuota que debían pagar los campesinos y los demás
contribuyentes, las fechas de inicio y de final del período de cobranza, las personas
y grupos sociales que debían pagar el Voto en cada pueblo, etc. El objetivo era evitar
la introducción de novedades por parte de los arrendatarios, el fraude y las ocultaciones cometidos por contribuyentes, y las interferencias de las autoridades locales,
entre otras cosas.
Todas las medidas tenían por finalidad controlar la acción de los arrendatarios y los
abusos que habían denunciado el arzobispo de Granada y el duque de Arcos, y también incitar el interés de los oficiales del Voto y reforzar el sistema jurídico para hacer
frente a los conflictos. El número y la importancia de estos muestran que el problema
de la deuda no era el más grave: era necesario cerrar los resquicios abiertos a las
ocasiones de tensiones y pleitos. Se constata que la intención era someter el Voto
a normas fijas y públicas para hacer difíciles los abusos de los arrendatarios y las resistencias de los contribuyentes. Pero el éxito fue moderado y los ingresos individuales
de los canónigos se redujeron considerablemente, de 50.765 reales anuales como
media en 1790–1793 a 25.000 en 1821.
Las soluciones adoptadas por el cabildo fueron parciales, pero eran las únicas posibles. Reducir los gastos no era fácil en una época de conflictos; la deflación del primer
tercio del XIX no sirvió para reducir los costes judiciales, como era lógico. La única
solución era trasvasar gastos a las otras administraciones controladas por el cabildo
(tabla 3): la fábrica de la catedral y la capilla de música, que tenían un patrimonio
rural y urbano importante y otros ingresos clásicos y más seguros que los del cabildo, aunque dependían también del diezmo y del Voto29. Precisamente por esto, el
círculo de la crisis se cerró en torno a los canónigos: era una tormenta casi perfecta
que llegó a un momento sin retorno cuando en 1803, Carlos IV, presionado por sus
ministros, ordenó la mencionada reducción de las cuotas del Voto a la mitad: esta
medida temporal era un aviso contra la renta del Voto que el campesinado acogió
positiva y rápidamente. Esa novedad se produjo en un contexto ideológico contrario
a la Iglesia y sus privilegios, y el Voto era el pretexto ideal para avanzar contra las rentas eclésiasticas, el diezmo en especial30.
En 1808, toda solución que buscase el cabildo se hizo inútil debido a la entrada del
ejército de Napoleón en España, que lo cambió todo al introducir en la crisis factores
militares y políticos que tuvieron un efecto decisivo sobre la economía del cabildo.
Los cereales del Voto fueron requisados por los soldados franceses en las zonas ocupadas y más tarde, los soldados españoles hicieron lo mismo en las zonas liberadas,

29 O. REY CASTELAO, La financiación de la fábrica catedralicia compostelana, siglos XVII–XIX, “Semata. Ciencias sociales y Humanidades”, 22, 2010, pp. 311–328.
30 O. REY CASTELAO, La crisis de las rentas eclesiásticas en España, “Cuadernos de Investigación Histórica”,
11, 1987, pp. 53–87.

La economía del cabildo de Santiago de Compostela (1780–1834)

165

con el único objetivo de alimentarse31, pero mientras tanto, José I Bonaparte abolía el
Voto de Santiago en la zona de dominio francés, y los diputados españoles reunidos
en las Cortes de Cádiz hicieron lo propio en 1812. Por lo que respecta a las Cortes, los
debates sobre el Voto fueron un ensayo general para la abolición del diezmo, algo
a lo que no se atrevieron los diputados; sí se atrevieron a suprimir el señorío y las
jurisdicciones especiales como la de los jueces protectores del Voto, lo que añadía
perjuicios a la situación del cabildo compostelano. El desorden político y la guerra
provocaron que la crisis fuera cada vez más profunda. En 1814, el retorno del rey
Fernando VII y del absolutismo, significaron que el Voto fuese restablecido, pero los
ingresos de la renta no se recuperaron del todo.
Entre 1820 y 1823, fue abolido de nuevo por el gobierno liberal que había accedido
al poder, y otra vez restaurado por los absolutistas en su retorno de 1823. Finalmente,
fue suprimido en 1834 por los liberales. Entre 1800 y 1834, los ingresos del cabildo
cayeron a la mitad y todavía se redujeron un tercio más en 1830–1836, mientras que
sus gastos llevaban una evolución de sentido contrario. Pero lo cierto es que los canónigos lograron retrasar y mitigar la caída utilizando todas las soluciones que parecieron viables en cada momento, revelando, cuando menos, agilidad mental y capacidad de reacción frente a una situación general de crisis que afectaba a todas las
instituciones eclesiásticas. No dejaron de emplear la baza ideológica y política, como
otros cabildos, pero de poco les valió en un período tan convulso32.

31 Los soldados de los dos bandos hicieron lo mismo con los productos del diezmo, afectando gravemente a las rentas del cabildo de Málaga: E. DE MATEO AVILES, Análisis estructural de una institución eclesiástica
durante la crisis del Antiguo Régimen. Efectivos humanos, poder económico e influencia social del cabildo catedralicio de Málaga (1808–1833), “Baética. Estudios de Arte, Geografía e Historia”, 9, 1986, 9, pp. 375–386.
32 J. GARCÍA-CUEVAS VENTURA, El cabildo catedralicio cordobés ante la crisis del Antiguo Régimen (1808–1833),
“Revista de Historia Contemporánea”, 6, 1995, pp. 33–60.
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Anexo
Tabla 1. Composición de los ingresos del cabildo de Santiago
% tenencias

% diezmos

20,0
16,3
15,9
15,3
12,8

12,0
9,8
10,4
13,4
15,5

1750–1759
1760–1769
1770–1779
1780–1789
1790–1799

% Voto de
Galicia
19,8
17,6
15,8
15,7
17,8

% Voto de
Andalucía
27,3
34,0
33,9
33,6
34,3

% Voto de
Castilla
16,0
18,4
20,0
18,0
16,4

% otros
4,8
3,9
3,9
3,9
3,0

Tabla 2. Ingresos en reales y proporciones de los ingresos de las tres mesas catedralicias
Fechas

Cabildo

%

1750–1759
1760–1769
1770–1779
1780–1789
1790–1799
1800–1809
1810–1819
1820–1829
1830–1834

2.069.888
2.887.875
3.088.923
3.296.105
4.238.960
4.040.469
2.768.124
2.258.882
1.575.789

79,7
80,1
79,4
79,8
81,4
82,4
86,0

Capilla
Musical
323.274
466.844
534.899
565.729
716.006
585.507
246.675
339.417
309.275

%

Fábrica

%

Total

12,5
12,9
13,8
13,7
13,7
11,9
7,7

203.099
250.767
263.755
270.128
253.366
281.364
203.821

7,8
7,0
6,8
6,5
4,9
5,7
6,3

2.596.261
3.605.486
3.887.577
4.131.962
5.208.332
4.907.340
3.218.620

Tabla 3. Ingresos y gastos del cabildo de Santiago
Años

Ingresos brutos

Ingresos líquidos

% de gasto

Indice deﬂactado

1710–1719

1.284.173

1.135.618

11,6

70

1720–1729

1.253.229

1.067.970

14,8

89

1730–1739

1.642.765

1.371.588

16,5

100

1740–1749

1.756.102

1.464.729

16,6

89

1750–1759

2.069.888

1.739.066

16,0

95

1760–1769

2.887.875

2.436.431

15,7

110

1770–1779

3.088.923

2.615.080

15,3

101

1780–1789

3.296.105

2.797.721

15,1

105

1790–1799

4.238.960

3.577.644

15,6

104

1800–1809

4.040.469

3.389.585

16,1

72

1810–1819

2.768.124

1.911.109

31,0

42

1820–1829

2.258.882

1.779.004

21,2

76

1834–1836

1.575.789

1.137.281

27,8

55
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Gráfico 1. Evolución del ingreso bruto y del ingreso líquido del cabildo

Gráfico 2. Evolución de los ingresos del cabildo deflactados
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Mapa 1. Territorios españoles que pagaban el Voto de Santiago en 1780–1834
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Gospodarka kapituły katedralnej w Santiago de Compostela:
kryzys i problemy zarządcze (1780–1834)
Streszczenie
Autorka omawia kryzys gospodarczy, jaki dotknął kapitułę katedralną w Santiago de Compostela w latach
1780–1834. Kapituła ta była jedną z najważniejszych instytucji kościelnych w Hiszpanii. Jej gospodarka opierała
się na powinności jeszcze średniowiecznej, mianowicie na daninie zwanej Voto de Santiago (według legendy
miała się ona narodzić w związku ze zwycięstwem nad Maurami pod Clavijo w 844 r.). Płacili ją wszyscy chłopi
z obszaru Królestwa Kastylii, co wyjaśnia olbrzymie bogactwo kapituły. Jednakże w 1780 r. chłopi zaczęli sprzeciwiać się płaceniu Voto. Na dodatek w tym okresie produkcja rolnicza w Hiszpanii zmagała się z wieloma problemami. W sumie dla kapituły oznaczało to początek poważnego kryzysu ekonomicznego. Autorka analizuje
strategie kapituły z Santiago stosowane przy rozwiązywaniu trapiących ją problemów ekonomicznych oraz
trudności związane z wypracowaniem skutecznego rozwiązania.

Słowa kluczowe
kapituła, katedra, Voto de Santiago, dochody kościelne

Ofelia REY CASTELAO

170

Hereditas Monasteriorum
vol. 7, 2015, p. 147–170

Ofelia REY CASTELAO
Faculty of Geography and History
University of Santiago de Compostela

The economy of the cathedral chapter of Santiago de Compostela:
crisis and management problems (1780–1834)
Summary
The author of the article discusses the economic crisis of the chapter of the cathedral of Santiago de Compostela from 1780 to 1834. The chapter was one of the most important ecclesiastical institutions in Spain; its
economy was based on a medieval offering, the Voto de Santiago. This source of revenue had legendary origins:
the Battle of Clavijo of 844. The Voto was paid by the peasants of the Crown of Castile: this explains the enormous wealth of the chapter. Nevertheless, from 1780 the peasants were opposed to paying the Voto. In addition,
agricultural production in Spain was beset by problems at the time. This marked the beginning of a major
economic crisis for the chapter. The author of the article examines the strategies of the chapter of Santiago to
solve its economic problems and the difficulties with coming up with an effective solution.
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Crise financière ? Crise sociale ? L’exemple du clergé seculier
du diocèse de Clermont (1695–1789)
Depuis les années 1980, des monographies et des travaux de synthèse ont renouvelé
l’historiographie concernant les gens d’Église à l’époque moderne. Ces publications
ayant en général pour cadre géographique le territoire diocésain se sont intéressées
à la sociologie du clergé, à ses fonctions pastorales, mais également aux conditions
matérielles de son existence1. Nous disposons donc aujourd’hui d’un référentiel suffisamment large pour tenter une approche synthétique de ces différentes études.
Cependant, il reste à déterminer si le critère patrimonial, au sens large, constitue
un révélateur suffisamment opérant lorsqu’on s’interroge sur la notion de « crise du
clergé ». À cet égard, appliquée aux terres du Massif central, cette expression semblait inadaptée. En effet, il faut préciser combien ces territoires de moyennes montagnes sont restés encore à la fin de l’Ancien Régime des réservoirs de nombreuses
vocations ecclésiastiques, ce dynamisme ayant sans doute occulté toute idée de
« crise ». Tout d’abord, nous avons choisi d’aborder ce concept à travers la question de
la « richesse » du clergé. Nous nous interrogerons donc sur la situation matérielle des
clercs diocésains, prêtres paroissiaux et chanoines, en prenant pour assise le diocèse
de Clermont2. Puis, cette thématique nous a engagé à élargir le questionnement sur
la place et le rôle dévolus à ces hommes au sein de leur environnement social.

Puissance temporelle du clergé diocésain
Nature des revenus et leur évolution
Les sources à la disposition du chercheur afin d’évaluer les conditions matérielles de
l’existence du clergé relève notamment de la fiscalité attachée à ce dernier. Pour l’essentiel, il s’agit d’une part, du « département général des décimes », imposition qui porte sur
les bénéfices ecclésiastiques d’autre part, de la capitation. La première a été établie au
1 Citons, par exemple, G. DEREGNAUCOURT, De Fénelon à la Révolution. Le clergé paroissial de l’archevêché de
Cambrai (Économies et sociétés), Villeneuve-d’Ascq 1991.
2 Sous l’Ancien Régime, le diocèse de Clermont, suffragant de l’archevêché métropolitain de Bourges,
est l’un des plus vastes de l’Église de France. Cependant, il a été amputé au XIVe siècle de tout le territoire
dont le pape Jean XXII forme, pour le haut-pays, le diocèse de Saint-Flour. Il a compté jusqu’à 748 paroisses,
chiffre tout à fait considérable. Il est formé de 15 archiprêtrés.
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cours du XVIe siècle, la seconde date de 1695. Les décimes sont prélevées afin d’alimenter le « don gratuit » accordé au roi par le premier ordre du royaume. Le clergé est appelé
également à contribuer à la capitation par une augmentation du don gratuit. Dès 1695,
il s’abonne donc à celle-ci mais lui seul détient le privilège de sa répartition3. Le registre
nominatif dont nous disposons témoigne de ces dispositions4. Il nous faut mentionner
également une source fort précieuse. Il s’agit des pouillés réalisés afin de recenser la nature des revenus, et les charges afférentes à chacun des bénéfices ecclésiastiques. Dans
le cas auvergnat, celui confectionné en 1728 est particulièrement détaillé5.
Tableau 1. Les effectifs des clercs séculiers du diocèse de Clermont au XVIIIe siècle
Curés
1710–1720
1780–1790

748
748

48,6%
58,1%

Prêtres natifs
445
29,0%
202
15,7%

Chanoines
344
22,4%
337
26,2%

Total
1537
1287

100%
100%

À la fin du règne de Louis XIV, notre corpus se compose de 748 curés (soit près de
50% de celui-ci), de 445 prêtres natifs répartis dans 144 communautés et de 344 chanoines pour 34 chapitres, soit un total de 1537 clercs séculiers. Dans les années 1780,
ce chiffre s’abaisse à 1287, soit une perte de 16%. Cette évolution s’explique essentiellement par la chute des effectifs des communautés de prêtres qui perdent en un
siècle plus de 50% de leurs membres. Les curés constituent alors environ 60% du
corpus, la part des chanoines restant stable.
Les revenus du clergé paroissial, nous désignons ici pour l’essentiel les curés des paroisses, se distinguent selon quatre types : la portion congrue (dont le montant est
régulièrement revalorisé puisqu’elle passe de 300 livres en 1686, à 500 livres en 1768
pour atteindre 700 livres en 1786) concerne les trois quarts des curés auvergnats ; les
dîmes (du moins lorsque les bénéficiers ne sont pas soumis au régime de la portion
congrue) ; le casuel (rémunérations accompagnant les actes liturgiques ou paraliturgiques : baptêmes, mariages, sépultures, bénédictions des champs...) et les fondations pies (legs faits pour assurer à perpétuité au donateur des messes et/ou des
offices religieux, consistant en redevances en argent à payer perpétuellement par les
héritiers ou en fonds de terre donnés à la paroisse).
Leur analyse permet, sur l’espace d’un siècle, une étude de l’évolution de ces revenus6. Perçoit-on à leur sujet une crise financière ? La réponse à cette question est sans
ambigüité pour ce qui concerne les curés. En effet, les revenus curiaux moyens (hors
3 A. GUÉRY, État, classification sociale et compromis sous Louis XIV : la capitation de 1695, « Annales. Économie, Société, Civilisations », 41, 1986, 5, pp. 1041–1060.
4

Archives départementales du Puy-de-Dôme, 2 G 31.

5

Ibidem, 2 G 36–50.

6 Sur ces questions voir notamment, F. MIALLIER, La vie matérielle des curés auvergnats au XVIIIe siècle, Mémoire de maîtrise sous la dir. de Abel Poitrineau, Université Clermont-Ferrand II, 1983 et F. CHALLET, Les curés
du diocèse de Clermont au début de l’épiscopat de Jean-Baptiste Massillon, Mémoire de maîtrise sous la dir.
de Bernard Dompnier, Université Clermont-Ferrand II, 1997.
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charges) s’établissent à 450 livres tournois (cité : l.t.) dans le premier quart du XVIIIe
siècle, puis à 850 l.t. au milieu du siècle, pour finalement atteindre 1550 l.t. à la fin de
la période. Lors du synode tenu en 1735, l’évêque Massillon déclare à ses prêtres :
Quelle que puisse être la modicité de vos revenus, et le malheur des temps, il est toujours vrai qu’au milieu
de vos paroisses, vous vous trouvez encore plus à votre aise, et plus en état de fournir à vos besoins que
presque tous ces laboureurs et ces pauvres gens de campagne qui les habitent7.

Bien entendu, comme toujours, ces chiffres cachent des disparités plus ou moins
accentuées. Il n’en reste pas moins que les réclamations portées devant le bureau des
décimes conduisent certains curés à exagérer leur situation pécuniaire. En 1774, celui
de Brousse, ne va-t-il pas jusqu’à écrire qu’il est le : « premier de ses pauvres »8. Alors
même que ses revenus tournent autour de 1000 l.t. ... S’il fallait encore se convaincre
de l’« honnête aisance » de ce clergé, on peut se référer à une enquête diligentée en
1786 qui conclut qu’ :
Il n’y a pas lieu d’augmenter lesdites portions congrues [...] ; dans le cas d’une augmentation forcée on
doit avoir nécessairement pour base et pour mesure les circonstances de temps, de lieux et de personnes9.

In fine, ces considérations rejoignent les éléments établis depuis les années 1980,
et consacrés par l’historiographie la plus sure. Ces travaux notent notamment une
« amélioration de la situation matérielle du bas clergé »10. Un peu plus tard, en 1998,
Marc Venard et Anne Bonzon écrivent : « Au total, le plus pauvre des curés de paroisse
dispose de ressources supérieures à celles d’un maître artisan qui travaille à temps
plein » et de souligner : « munis d’un logement confortable, servis par un ou deux
domestiques, assurés de revenus réguliers et substantiels, [ils] menaient une vie de
notables au milieu de leurs paroissiens »11.
Le constat est plus nuancé lorsque le regard se porte sur les chapitres canoniaux.
Avec 34 collégiales, le diocèse de Clermont offre un bel observatoire de la vie capitulaire sous l’Ancien Régime12. En outre, celui-ci abrite sur son sol un échantillon large
et varié de ce type d’institution, depuis des sanctuaires urbains et prestigieux, tel
que celui de Notre-Dame du Port à Clermont, jusqu’aux plus modestes, à l’image de
la collégiale du Broc. Seules des investigations poussées au sein des comptabilités
capitulaires permettent de juger efficacement du niveau de fortune des chapitres.
En la matière, le constat qui s’impose est celui d’une grande inégalité des situations.
7 J.-B. MASSILLON, Œuvres complètes, t. 11 : Treizième discours. De la compassion des pauvres. 1735, Paris
1824, p. 195.
8

Archives départementales du Puy-de-Dôme, 1 C 927.

9

Ibidem, 2 G 166 (n°15).

10

J. DELUMEAU, Le catholicisme entre Luther et Voltaire (Nouvelle Clio, 30bis), Paris 1985, pp. 283–284.

11 M. VENARD, A. BONZON, La religion dans la France moderne, XVIe–XVIIIe siècle, dir. R. MUCHEMBLED (Carré
histoire, 40), Paris 1998, p. 76. Voir également, N. LEMAÎTRE (dir.), Histoire des curés, Paris 2002, p. 242.
12 S. GOMIS, Les collégiales et les chanoines du diocèse de Clermont à l’époque moderne, [in :] A. MASSONI (dir.),
Collégiales et chanoines dans le centre de la France du Moyen Age à la Révolution (ancienne province ecclésiastique de Bourges) (Histoire. Lieux), Limoges 2010, pp. 111–143.
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Quoi de commun entre les chanoines de Saint-Amable de Riom dont les prébendes
s’élèvent à 500 livres et ceux beaucoup plus nombreux dont les revenus sont bien
inférieurs. Ainsi, les capitulants du Marthuret, dans la même ville, perçoivent 100
livres. À Sainte-Martine de Pont-du-Château, la prébende s’élève à 60 livres seulement ; au Broc, elle n’est que de 30 livres13. L’étude de la composition des revenus
de la collégiale Notre-Dame de Chamalières donne la mesure de la nature des biens
possédés par ce type d’institution. Formé de douze chanoines, d’un doyen et d’un
chantre, ce chapitre possède peu de biens immobiliers. L’essentiel de ces revenus
provient surtout de la perception de nombreuses dîmes en grains et en vin, de revenus fonciers et seigneuriaux, ainsi que des fondations pieuses. En 1755, les comptes
du baile indiquent qu’il est entré 1652 livres 50 sols et 6 deniers. Les principaux
postes de dépenses sont représentés par les prébendes et la fiscalité, qu’il s’agisse
des décimes ou de la capitation. À cela viennent s’ajouter les indemnités allouées
à certains dignitaires, la participation au paiement de la portion congrue des curés
des paroisses où le chapitre est décimateur. Ainsi, à ce titre, 13 livres 2 sols sont versés au curé de Ceyrat. On note également les frais engendrés par le nécessaire entretien des bâtiments ou encore liés au luminaire. Au total, recettes et dépenses parviennent tout juste à s’équilibrer. Cette année-là, le bénéfice s’élève très exactement
à 84 livres 16 sols et 9 deniers14. Si les archives capitulaires livrent de précieuses
pièces comptables, les sources fiscales permettent également de préciser l’état
financier des chapitres. Lorsqu’on porte le regard sur le niveau et l’évolution des
impositions ecclésiastiques des trois collégiales clermontoises, on mesure les écarts
importants qui existent entre ces dernières15. En 1735, le chapitre de Saint-Genès
est taxé à hauteur de 400 livres, alors que celui du Port l’est pour 250 livres ; à la
même époque, celui de Saint-Pierre est imposé par la chambre ecclésiastique pour
80 livres seulement. Quant au chapitre riomois de Saint-Amable, il est redevable
de la somme de 1000 livres. L’infériorité des ressources de Saint-Pierre est donc flagrante. À la fin des années 1780, il est rejoint par la collégiale du Port, qui n’est plus
guère taxée que pour une centaine de livres. En outre, cette évolution, qui touche
la compagnie le plus prestigieuse de la capitale du diocèse, prouve que « prestige
et argent » ne sont pas toujours synonymes. Au total, en se fondant sur les catégories établies en Guyenne, Saint-Genès et Notre-Dame du Port appartiennent à une
tranche moyenne inférieure (de 8000 à 12 000 livres de revenus), alors qu’avec 3500
livres environ, Saint-Pierre relève du groupe des institutions les moins nanties. Par
ailleurs, disposant de près de 6000 livres, le chapitre Saint-Robert de Montferrand se

13 L. WELTER, La Réforme ecclésiastique du diocèse de Clermont au XVIIe siècle (Mémoires de l’Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, 45), Paris 1956, p. 8.
14

A.-G. MANRY, P. CHAZAL, Chamalières, Clermont-Ferrand 1979, pp. 152–154.

15 Nous nous appuyons ici sur la mise au point de Ph. BOURDIN, Le noir et le rouge. Itinéraire social, culturel et politique d’un prêtre patriote (1736–1799) (Études sur le Massif Central), Clermont-Ferrand 2000, pp.
100–110.
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situe aux marges de cette relative pauvreté16. Enfin, le tarif de la capitation confirme
les disparités considérables entre les différentes institutions, de même que la médiocrité générale de leurs revenus. Les précisions apportées par ces contribuables
témoignent de la détresse de certains, même s’il convient de rester prudent au regard de plaintes qui visent avant tout à susciter la compassion du percepteur ! En
moyenne, le montant de cette imposition s’élève à 135 livres. 13 chapitres se situent
au-dessus de cette valeur médiane pour 20 qui se trouvent au-dessous de celle-ci.
Cette richesse du clergé, fut-elle relative, peut-elle le cas échéant être réinjectée dans
le circuit économique ?
Une mise à disposition du bien commun ?
Une partie de la réponse à cette question se trouve dans l’étude d’un clergé bien particulier, celui des communautés de prêtres. Ces dernières constituent des institutions
paroissiales aux caractères bien spécifiques. Elles sont nombreuses dans les diocèses
de montagne, du Jura aux Pyrénées, en passant par le Massif central ; ainsi, le diocèse
de Clermont en compte un peu plus de 200 sur un total de 750 paroisses environ17.
Apparues aux XIIIe et XIVe siècles, elles accueillent exclusivement les prêtres natifs
de la paroisse. Ceux-ci portent le nom de prêtres « filleuls » car ils ont tous été baptisés dans l’église paroissiale qui a consacré leur renaissance spirituelle. En Auvergne,
la dénomination « enfant prêtre » est moins communément employée qu’en Berry
ou en Lorraine. Néanmoins, l’expression est sans doute celle qui résume le mieux la
réalité de la fonction. Les prêtres sociétaires sont, à côté du curé et de son vicaire,
des clercs au statut original. Leur rôle réside principalement dans la célébration des
messes pour les défunts de la paroisse, fondées par testaments ou par donation.
Cependant, leur dimension cultuelle ne se limite pas à ces services pour les morts. Il
convient de signaler la plus grande solennité apportée au culte paroissial, à travers
le lustre donné aux messes chantées, les processions et surtout, la psalmodie commune – voire le chant – de tout ou partie de l’office canonial. Au-delà, de ces aspects
strictement liturgiques, il est nécessaire également pour notre propos de replacer ces
fraternités dans l’économie et la société villageoises, dont elles constituent un rouage
essentiel. En effet, ces communautés sacerdotales gèrent rationnellement les biens
accumulés par le mécanisme des fondations pieuses.
Le rôle économique des fraternités de prêtres a été bien mis en évidence par les
travaux de Nicole Lemaître sur le Rouergue18 et par ceux de Serge Brunet sur le Val

16 Philippe Loupès estime que les chapitres déshérités du Bordelais disposent d’un revenu annuel compris entre 3000 et 5000 livres. Ces calculs restent très relatifs. Ainsi, six des sept chapitres collégiaux que
compte la ville de Beauvais jouissent, au milieu du XVIIIe siècle, d’une somme de 2000 livres, cf. Ph. BOURDIN,
Le noir et le rouge, p. 105.
17 S. GOMIS, Les « Enfants prêtres » des paroisses d’Auvergne, XVIe–XVIIIe siècles (Études sur le Massif Central),
Clermont-Ferrand 2006.
18 N. LEMAÎTRE, Le Rouergue flamboyant. Clergé et paroisses du diocèse de Rodez, 1417–1563 (Histoire), Paris
1988.
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d’Aran19. Ils ont montré comment les collèges sacerdotaux fonctionnent comme de
véritables sociétés de crédit, plus proches de la « mutuelle » que de la banque. Néanmoins, très tôt, vraisemblablement dès leur création, mais les premières mentions
datent du début du XVe siècle, les communautés de prêtres ont pratiqué l’achat de
rentes constituées, procédé habituel sous l’Ancien Régime. Par cet acte, passé devant
notaire, le vendeur (le bénéficiaire du prêt) reçoit de l’acheteur (ici, la communauté
de prêtres) un capital appelé « principal ». La rente est donc l’intérêt du capital prêté,
selon des taux raisonnables pour l’époque, c’est-à-dire excédant très rarement le denier 12 (8,33%). Elle reste redevable tant que le capital n’est pas remboursé. En outre,
le vendeur garde toujours la possibilité de procéder au rachat de la rente. Il s’agit
donc d’un prêt déguisé sous la forme d’une vente. Ces pratiques renforcent la dimension d’un circuit clos, les prêtres participant activement à l’économie paroissiale en
évitant à la communauté villageoise de recourir à des usuriers.
La plupart des sociétés cléricales, qui ont les moyens financiers suffisants, s’adonnent
à l’achat de rentes. L’argent dont elles disposent provient des contrats de constitution
de fondations pieuses. En Rouergue, le système s’appuie sur les mêmes ressorts. Au
XVIe siècle, pour le diocèse de Rodez, Nicole Lemaitre signale combien le taux pratiqué est favorable au laboureur. Alors qu’à Paris, il s’élève au denier 12, les prêtres
natifs pratiquent un prêt au denier 14 (7,1%). En 1655, l’inventaire, dressé par les syndics de la communauté de Montaigut-en-Combraille dans le diocèse de Clermont,
indique que sur les 152 contrats conservés alors dans les archives, 39 sont des rentes
constituées, soit 25,6% du total. Les trois quarts des actes restants rassemblent, notamment sous la forme de testaments, des fondations pour l’accomplissement de
services religieux20. Les donations consistent en des biens immobiliers ou de terres.
Les revenus, provenant de leur mise en valeur, sont utilisés pour faire face aux demandes de constitution de rentes. Ainsi, le 2 mars 1644, Jean Roy apothicaire et
Jeanne Tailhardat son épouse, moyennant une donation au principal de 150 livres de
rentes, chargent la communauté de « dire annuellement à l’autel du Rosaire, chacun
jour de l’octave de l’Assomption, une messe des morts ». Quelques années plus tard,
le 9 octobre 1649, cette somme est prêtée à Mathieu Jallard, laboureur, et à sa femme
Marguerite Laval, selon un intérêt établi au denier 20 (5%). Au total, à Montaigut, le
taux le plus élevé est de 6,6%, c’est-à-dire qu’il correspond au denier 15. Le plus
faible est de 5%. La moyenne s’établit à 5,8% (denier 17). Avant l’édit de décembre
1665 qui établit le « denier 20 » (5%), pour l’ensemble du royaume, le taux légal
est, depuis 1569, celui du « denier 15 » (6,6%). Les prêtres proposent donc à leurs
débiteurs des rentes plus intéressantes que le taux habituel. À Ambert, entre 1628
et 1637, la communauté engage 4266 livres dans des opérations de constitution de

19 S. BRUNET, Les prêtres des montagnes. La vie, la mort, la foi dans les Pyrénées centrales sous l’Ancien Régime
(Universatim), Aspet 2001.
20

Archives départementales du Puy-de-Dôme, 35 G 35.
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rentes. Au cours de la seule année 1628, le montant s’élève à 1099 livres21. Ici, encore, la moyenne tourne autour du denier 17. Pour la décennie 1661–1670, le taux
des rentes passées chez Maître Annet Gladel s’établit en moyenne à 5,5% (denier
18). Quelques très rares contrats dépassent le denier 12. C’est le cas le 25 novembre
1663, lors de la transaction conclue avec Madeleine Logent et sa belle-sœur Marie
Peschier. Pour un capital de 820 livres, la rente annuelle est fixée à huit livres, soit un
taux de près de 10%. Alors que pour la décennie, 1628–1637, les prêtres achètent
en moyenne une rente tous les ans, 30 ans plus tard, ce chiffre s’abaisse à un achat
tous les trois ans22.
L’organisation mise en place par les sociétés de prêtres obituaires est effectivement
plus proche de la « mutuelle » que de la banque. Cela est particulièrement vrai
lorsqu’elles pratiquent des prêts à la consommation, sous la forme de céréales mais
également de semence. Ces derniers sont un appoint précieux pour faire repartir la
production après des calamités. Ils peuvent prendre la forme d’un crédit à très court
terme comme en témoignent des exemples rouergats. Ainsi, entre 1514 et 1535, la
communauté de Saint-Laurent, pratique au printemps le prêt de blé. Il arrive aussi
que des fraternités s’adonnent au prêt sur gage mobilier. En 1523, Bernard Melet,
habitant de Saint-Laurent, apporte aux clercs deux flacons d’argent contre la somme
de 156 livres. Il récupère son bien deux mois plus tard, moyennant le remboursement de la somme. Voilà les compagnies assimilées à de véritables Monts-de-Piété !
L’entreprise fonctionne, semble-t-il, à la satisfaction de tous. L’étude des registres de
comptes montre que l’opération n’enrichit pas la communauté. À Sauveterre dans le
Ségala, pour la période 1617–1618, 81 livres 6 sous sont prêtées ; 29 livres 15 sous
seulement sont récupérées23.
Cependant, au cours du XVIIIe siècle, les mécanismes de ce système sont mis à mal.
Ces difficultés ont des origines diverses. Conjointement à la baisse du niveau des
fondations pies, l’une des causes est à rechercher dans la législation royale. En effet,
celle-ci entend s’attaquer aux biens détenus par les gens d’Église. Or les rentes obituaires participent de ces revenus qui échappent à l’impôt ou encore aux droits de
mutation. Déjà, en 1689, une première ordonnance réclame un prélèvement du sixième du capital de tous les obits fondés. En 1749, un nouvel édit entend renouveler
« toutes les dispositions des lois sur les établissements et les acquisitions des gens
de mainmorte ». Il renforce et accentue toutes les mesures précédentes. Le texte
21 E. MORIN, La Vie économique et sociale à Ambert en Livradois de 1580 à 1661, Thèse, École des chartes,
1971.
22 Archives départementales du Puy-de-Dôme, 5 E 18/416-426. En l’absence d’inventaire des actes passés par les communalistes de l’église Saint-Jean, nous avons eu recours aux minutes notariales. Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’un état exhaustif des rentes achetées par la communauté. Mais, dans la mesure où
l’étude de la famille Gladel, dont plusieurs membres étaient prêtres sociétaires, semble avoir été très fréquentée par les communalistes, il s’agit là de données assez significatives. En Limousin, P. JEUNIAUX avance
des taux similaires (voir Les prêtres filleuls dans le diocèse de Limoges du XIIIe siècle à la Révolution. L’exemple
des communautés marchoises, Thèse, École des chartes, 1984, p. 168).
23

N. LEMAÎTRE, Le Rouergue flamboyant, pp. 289–295 notamment.
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indique très clairement que « la multiplication des rentes constituées sur des particuliers a contribué encore à l’accroissement des biens possédés par les gens de mainmorte ». Désormais, il leur est défendu « d’acquérir, de recevoir, ni de posséder à l’avenir aucune rente sur les particuliers, si ce n’est après en avoir obtenu la permission du
roy, par lettres patentes, qu’il faut en outre faire enregistrer auprès du parlement ».
La législation devient donc très sévère. On comprend sans peine que de telles exigences ne pouvaient que ralentir le mouvement des rentes. Cela d’autant plus que
chaque procédure a un coût. En outre, au début des années 1720, la banqueroute
de Law a également porté un coup sérieux au capital des fraternités. En effet, beaucoup de rentes ont été rachetées par le truchement des billets de banque. Or, après la
chute du Système, ces derniers n’ont plus beaucoup de valeur. Par ailleurs, si au XVIIIe
siècle les solidarités paysannes existent toujours, les liens qui unissent l’ensemble des
villageois ne sont plus aussi forts. En Basse-Auvergne, les communautés familiales
résistent moins bien aux ambitions personnelles de certains de leurs membres. De
fait, le nombre des divisions d’hoiries semble croître dans la seconde moitié du dernier siècle de l’Ancien Régime. Ainsi, contesté notamment par la législation royale et
la montée de l’individualisme, le procédé périclite dans la seconde moitié du XVIIIe
siècle. Plus largement, ces considérations interrogent sur la place des clercs au sein
de la société.

Des clercs dans leur tissu social
Il s’agit de poser ici la question de la crise du clergé en termes de représentations
sociales. Philippe Loupès est l’un des rares auteurs à soulever clairement ce genre
de thématiques. Il en conclut qu’« à l’exception des curés, parés de toutes les vertus,
même par les philosophes, le clergé pâtit d’une image négative »24.
Un clergé paroissial à deux vitesses ?
Cet homme a rendu sa vie plus dure que celle du dernier de ses habitants : tout l’emploi de son temps
est utile. Il se lève à trois heures du matin et médite l’Écriture sainte pour l’instruction de son peuple,
jusqu’à six heures. Il va ensuite à l’église, s’y prépare pour la messe qu’il célèbre à sept heures. Il reste ordinairement dans la maison du Seigneur pour y attendre ceux qui ont besoin de son ministère [...]. Ces soins
prennent jusqu’à midi, à moins qu’il n’ait des malades ; il écoute tous ceux qui ont à lui parler des besoins
temporels, et l’après-midi, il exécute ce qu’il faut pour les soulager. Il visite chaque semaine sa paroisse [...].
Il a fondé des écoles à ses frais : elles sont gratuites25.

Ce portrait exemplaire que dresse Rétif de La Bretonne est celui de son frère, curé de
Courgis. Cet homme dévoué a la lourde charge de veiller sur ses paroissiens. Traditionnellement, le curé est celui qui incarne le mieux le prêtre de paroisse. Au XVIIIe
siècle, au moment où l’auteur écrit ces lignes, ce clerc est parvenu au terme d’un processus qui en a fait un « bon prêtre ». Les grands axes de la réforme du clergé ont été
24 Ph. LOUPÈS, La vie religieuse en France au XVIIIe siècle (Regards sur l’histoire, 89), Paris 1993, p. 207.
25 Cité par N. LEMAÎTRE (dir.), Histoire des curés, p. 229, d’après N.-E. RÉTIF DE LA BRETONNE, La vie de mon père
(Classiques Garnier), Paris 1970, livre IV, pp. 160–162.
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arrêtés lors du concile de Trente (1545–1563). Le façonnement du candidat au sacerdoce, réalisé au séminaire, a estompé peu à peu l’image du curé violent et débauché.
Désormais, c’est un administrateur sage et compétent. Qu’en est-il de ses auxiliaires
que sont les « enfants-prêtres » ?
À leur endroit, les communautés d’habitants louent la qualité du service assuré par
leurs prêtres. En l’espèce, les édiles d’Ambert ont pour habitude de délivrer des attestations pour la communauté de l’église Saint-Jean qui soulignent « l’interest essentiel
qu’ont tous les habitans de contribuer autant qu’il est en leur pouvoir a la conservation et decoration d’un corps aussi respectable et aussi meritant ». Selon un schéma
identique qui ne souffre pas d’exception, le document souligne, en quatre points,
toutes les vertus dont la communauté se trouve parée. Tout d’abord, son ancienneté
et sa bonne organisation sont mises en avant : « Il subsiste depuis un temps, dont on
ne voit point de commencement, un corps et communauté ecclésiastique [...] sous la
direction et inspection d’un supérieur appellé syndic, qui a droit de jurisdiction corrective sur chaque membre ». Ensuite, il témoigne de la qualité du service divin : « Ce
corps fait l’office canonial chaque jour de l’année [...] aussi solennellement que dans
les premières cathédrales du royaume » ! De plus, il est précisé que le rôle des prêtres
ne se limite pas à la célébration de la liturgie : « Ils s’employent avec fruit et edification aux fonctions du sacré ministère ». Ainsi, ils ont une mission éducative dans leur
collège, « dans lequel la jeunesse de toute cette contrée du Livradois est formée de
bonnes mœurs et belles lettres »26, la régence latine étant sous leur tutelle. En 1720,
les consuls affirment qu’ils « sont d’un secours extrêmement précieux pour le pays »,
« n’y ayant point d’autre collège à dix ou douze lieux à la ronde »27. Les traces de
son fonctionnement sont ténues. En 1674, le contrat d’association de « Messires Jean
Degeorge, Jean Fournier, Côme Peschier et Denis Derodde » stipule clairement que
ceux-ci « s’appliqueront [à l’]instruction de la jeunesse »28. Un événement malheureux survenu en 1755 permet d’en savoir un peu plus sur la vie du « collège ». Au mois
d’octobre de cette année, un coup de pistolet est tiré dans une fenêtre de la salle où
enseigne l’un des ecclésiastiques, Jean Colombier. Personne n’est blessé mais l’incident donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal. On apprend ainsi que la classe rassemble 17 écoliers, tout comme celle de son confrère, Damien Dapzol. L’un comme
l’autre dispensent leur enseignement « depuis l’alphabet jusque à la troisième »29.
De nombreux exemples témoignent de l’activité des prêtres sociétaires comme
maîtres d’école. À Besse, leur école est, de fait, une véritable pépinière de vocations
cléricales. Dans son livre de raison, le sieur Godivel, bourgeois de la ville, indique que

26

Archives départementales du Puy-de-Dôme, G0 6.

27 É. JALOUSTRE, Les anciennes écoles de l’Auvergne, « Mémoires de l’Académie de Clermont », 23, 1881,
p. 469.
28

Archives départementales du Puy-de-Dôme, 5 E 18/433.

29 P.-F. FOURNIER, Le collège d’Ambert en 1755, « Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne », 69, 1949,
pp. 50–51.
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du collège des prêtres sont sortis plusieurs rares dévotes et vertueuses personnes élevées en dignitez
des cathédrales et collégiales, au soin, cure et régime des âmes des fidèles, chrétiens de la province d’Auvergne, lesquelles ont de tous tems laissé des marques de leur dévotion et zèle au service de Dieu ; leur
mémoire se lit tous les dimanches dans leur église. Plusieurs enfants d’honorables maisons ont été si bien
morigénés par le soin de ces prêtres qu’ils se sont rendus capables d’entrer dans les religions les plus
saintes et les mieux réglées, [...] si bien que on peut appeler le dit collège une pépinière pour fournir au
public des personnes très utiles30.

Cela dit, cette symbiose observée entre ces derniers et les fidèles suffit-elle à faire
face aux difficultés de recrutement rencontrées par l’institution au XVIIIe siècle ?
À l’inverse, la perte de puissance des collèges sacerdotaux pourrait-elle s’expliquer
par une désaffection des populations envers leur fraternité sacerdotale ? Dans cette
hypothèse, selon quels processus la communauté des habitants serait-elle amenée
à se détourner de ses enfants devenus prêtres ? En définitive, il ne peut s’agir d’une
politique délibérée. Les causes, nous semble-t-il, sont à rechercher dans deux directions ; d’une part, celle d’une évolution des sensibilités religieuses survenues au XVIIIe
siècle ; d’autre part, celle des effets d’une politique épiscopale efficace en matière
de discipline ecclésiastique. En effet, dans la mesure où on assiste à une baisse des
fondations pieuses, le fossé se creuse de plus en plus vis-à-vis de ces prêtres, dont
l’une des fonctions majeures est d’unir par la prière les vivants et les morts. Les raisons en sont diverses. Cependant, elles ne sont pas exclusivement religieuses. L’une
d’entre elles a trait également aux dispositions réglementaires qui, nous l’avons vu,
s’en prennent aux biens des gens de mainmorte.
Par ailleurs, il est certain que peu à peu les sociétés de prêtres perdent leur identité. Elles sont de moins en moins des bastions d’indépendance, à la fois vis-à-vis de
l’évêque mais aussi vis-à-vis du curé. Leurs membres sont désormais devenus des
prêtres comme les autres, formés dans les mêmes structures que sont les séminaires.
La Réforme catholique, en reconnaissant avec difficulté cette autre façon de vivre son
état sacerdotal, parvient toutefois peu à peu à imposer l’idée que le prêtre ne peut
pas vraiment accomplir sa vocation en dehors de la charge d’âme.
Les effets conjugués de ces différents facteurs n’ont pu que contribuer à un éloignement des fidèles à l’égard de l’institution. Ainsi, à la fin des années 1770, les édiles
de Combronde pensent avoir trouvé le remède. Ils envisagent de transformer la
compagnie sacerdotale en chapitre collégial31 ! Le projet permettrait ainsi de fixer
un nombre constant de prêtres. En effet, le principal argument avancé est celui du
manque de vocations pour devenir sociétaire. La conséquence est que les fondations
ne sont pas toujours acquittées avec toute la régularité souhaitée. L’érection d’un
chapitre présenterait beaucoup d’avantages. Les rédacteurs évoquent « l’ordre et la
subordination qui seraient observés dans le nouveau corps » ou encore « l’augmentation de la consommation dans le bourg de Combronde, occasionnée par la demeure
30 É. JALOUSTRE, Le beffroi de Besse, « Mémoires de l’Académie de Clermont », 25, 1883, p. 140.
31 Archives départementales du Puy-de-Dôme, 1 G 395, Mémoire non daté précisément mais qui est
postérieur à l’année 1778.
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des chanoines étrangers ». Les raisons invoquées ne plaident guère en faveur des
prêtres natifs. Implicitement, il leur est reproché notamment de ne pas être très soucieux de la continuité du service divin. Il semble également préférable de faire appel
à des clercs extérieurs à la paroisse pour favoriser les activités d’échanges. On perçoit bien ici les préoccupations de notables, soucieux d’améliorer la situation économique de la cité. Cependant, ils spécifient tout de même que le choix des nouveaux
chanoines devra se porter prioritairement sur des prêtres issus de lignages locaux. Il
n’est donc pas question de remettre totalement en cause les privilèges des enfants
prêtres. À aucun moment, l’avis des principaux intéressés n’est évoqué. Cet indice
plaide en la faveur d’une initiative de certains habitants, sans que le consentement
des prêtres n’ait été sollicité. Or ceux-ci ne sont pas forcément favorables à cette
transformation qui enlève à leur structure une certaine souplesse dans son mode de
fonctionnement.
En définitive, au XVIIIe siècle, les prêtres natifs sont indéniablement des clercs en
quête d’une nouvelle identité au sein de l’Église de France et plus globalement dans
le cadre de leur environnement social. La révolution culturelle engendrée par la
Réforme catholique les a conduit à s’adapter à de nouvelles exigences notamment
disciplinaires. L’une des principales réponses a été de renforcer la dimension canoniale de leur organisation. Mais, ce choix révèle bien des limites. En effet, en dépit de
leurs capacités d’adaptation, les bouleversements divers apparus au XVIIIe siècle, en
matière de fondations pieuses notamment, n’ont pas permis aux prêtres filleuls de
jouer pleinement leur rôle de « rémouleurs de messes »32. Mais, à l’image des autres
clercs, n’ont-ils pas désormais intégré le fait que leur sacerdoce doit s’accomplir avant
tout dans la gestion d’une paroisse ? En l’espèce, le cas des chanoines est particulièrement révélateur.

Monde canonial et société
En effet, davantage que des difficultés financières de plus en plus prégnantes, on observe tout au long du XVIIIe siècle une lente mais inexorable dégradation de l’image
sociale du chanoine.
Le siècle des Lumières bruisse des polémiques antireligieuses « qui condamnent
sans nuances les mondes clos, au titre desquels moines et chanoines étaient confondus »33. En effet, un seul mot semble devoir caractériser la fonction du prêtre, est-il
« utile » ? Le terme s’entend ici dans le sens de l’utilité sociale. Le clerc « utile » est celui
qui tout particulièrement a en charge la cura animarum. Le plus souvent, il prend
donc les traits du curé de campagne. Ce dernier se doit d’être un homme éclairé, un
32 Selon l’expression de V. TABBAGH, Effectifs et recrutement du clergé séculier français à la fin du Moyen Âge,
[in :] Le Clerc séculier au Moyen Âge, XXIIe congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement
supérieur (Amiens, juin 1991) (Publications de la Sorbonne, Histoire ancienne et médiévale, 27), Paris 1993,
p. 189.
33 Ph. BOURDIN, Collégiales et chapitres cathédraux au crible de l’opinion et de la Révolution, « Annales historiques de la Révolution française », 331, 2003, 1, pp. 29–54.
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homme du savoir. Formé au séminaire, possédant une bibliothèque, il est à même
de porter secours à ses contemporains, par exemple en leur faisant part des derniers
progrès en matière d’agronomie. De par la nature de leur fonction, les chanoines se
trouvent forcément en décalage au regard de ces attentes ; les contemporains étant
de plus en plus « incapables de comprendre le sens profond de la ‘perennis laus Mysterii’ »34.
Les autorités religieuses elles-mêmes s’interrogent de plus en plus sur l’opportunité
de laisser subsister un si grand nombre de chapitres canoniaux. À ce titre, la demande
de consultation envoyée en 1770 au canoniste Jean-Jacques Pialès35 par Benoît Omerin, l’un des vicaires généraux du diocèse de Clermont, révèle les interrogations et les
projets envisagés par l’évêque diocésain. Cette longue missive couvre une douzaine
de pages. Nous nous contenterons d’en livrer ici les principaux extraits. Le cœur de la
question concerne le désir de Mgr Le Maistre de La Garlaye de supprimer plusieurs
chapitres, afin de réunir leurs canonicats à d’autres collégiales. Le contexte qui préside à la rédaction de cette lettre, à savoir la réunion depuis peu de la Commission
des réguliers chargée pour sa part d’éteindre la conventualité de certains établissements, n’est sans doute pas étranger au projet épiscopal. L’abbé Omerin n’a de cesse
de plaider pour la suppression des chapitres situés dans de « petits bourgs » ou de
« simples villages », jugés « inutiles » voire « nuisibles »36. N’écrit-il pas encore pour ce
qui les concerne qu’« il en est des collégiales comme des monastères, ces établissements sont des hors d’œuvre dans l’Eglise » ! De fait, leurs membres vivent « dans la
douceur et la tranquillité de la vie d’un chanoine ». Ils se sont donc éloignés du saint
ministère qui consiste pour un prêtre à « édifier, instruire, exercer et administrer les
sacrements ». Chemin faisant, il dénonce le manque de vocation sérieuse chez beaucoup de ses confrères. Conscient du système de la résignation in favorem, il écrit :
« Souvent pourvus dès leur jeunesse de canonicats, ils se fixent d’autant plus volontiers à ces bénéfices, qu’ils se trouvent dans le sein de leur famille [...]. Ils se livrent
à la paresse et à l’indolence ». La conclusion s’impose alors d’elle-même : « Une collégiale peut être de quelque utilité dans une ville épiscopale très considérable, parce
que l’évêque peut y choisir ses officiers au défaut de l’église cathédrale [...]. Telle est
par exemple la collégiale Notre-Dame du Port ». Ainsi, s’exprime l’auteur, par ailleurs
doyen dudit chapitre du Port !
La même année, un autre projet entend réunir également le chapitre d’Ennezat à celui
de Notre-Dame du Port. La lutte contre cette entreprise est conduite par les premiers
concernés, à savoir les chanoines, utilement secondés par la communauté des habitants. Un délibératoire de cette dernière dénonce une telle union, qui causerait « la
ruine totale de la paroisse et des lieux circonvoisins ». Au-delà des secours spirituels
34 Ph. LOUPÈS, La vie religieuse, p. 209.
35 S. GOMIS, Pialès (Piales) Jean-Jacques, né le 12 septembre 1711 à Mur-de-Barrez (Aveyron), mort le 5 août
1789 à Paris , [in :] P. ARABEYRE, J.-L. HALPÉRIN, J. KRYNEN (dir.), Dictionnaire historique des juristes français, XIIe–XXe
siècle, Paris 2014, pp. 810–811.
36

Archives nationales, G8*2677, pp. 17–30, consultation du 1er août 1770.
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apportés, les chanoines ont le grand avantage de consommer « leurs revenus dans
Ennezat, cette consommation faisant le bien général des habitants et des voisins ;
que d’ailleurs les chanoines faisaient beaucoup de charité »37. Ce sont à peu près les
mêmes types d’arguments qui sont avancés par les principaux habitants d’Artonne
face aux velléités d’extinction de leur chapitre, afin dans ce cas-là de le réunir à celui
de Notre-Dame du Marthuret de Riom38.
Pour conclure sur la notion de « crise du clergé », appliquée à un diocèse du Massif
central, il ne semble pas que ce concept puisse se réduire à une dimension purement
matérielle. Au contraire, nous avons observé que la revalorisation du statut clérical
passe par une amélioration de ses conditions d’existence. En revanche, le cas des
prêtres natifs montre que le rôle économique de leur compagnie est mis à mal, en
fonction de l’évolution de la législation, et des changements qui s’opèrent au sein des
pratiques religieuses. Mais, en définitive, si crise du clergé il y a, l’expression prend
un sens plus significatif eu égard à la place que la société veut bien reconnaître aux
clercs. En l’espèce, le regard porté sur le curé ou le chanoine dit combien, y compris
à l’intérieur même du premier ordre, son degré de reconnaissance diffère selon les
fonctions exercées. La nécessaire « utilité sociale » semble l’emporter sur toute autre
considération.

37 J. VISSOUZE, Monographie de l’église de Saint-Victor et de Sainte-Couronne d’Ennezat, Paris 1924, pp.
19–20.
38

Anonyme, Artonne et son chapitre, « Brayauds et Combrailles », 19, 1978, pp. 3–4.
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Kryzys finansowy? Kryzys społeczny? Przypadek duchowieństwa
diecezjalnego w diecezji Clermont (1695–1789)
Streszczenie
Autor stwierdza, że na podstawie badań sytuacji na obszarze diecezji Clermont (Masyw Centralny) z pewnością
zakresu pojęcia „kryzys duchowieństwa” nie można ograniczyć do aspektu czysto materialnego. Wręcz przeciwnie – polepszenie warunków życiowych prowadziło do odbudowy statusu duchowieństwa w społeczeństwie.
Wyjątek stanowili „księża rodzimi” (tzn. sprawujący opiekę duszpasterską w tej samej parafii, w której się urodzili), którym autor poświęca szczególną uwagę. Ich zmniejszająca się liczba wskazuje na pogorszenie się warunków materialnych duchowieństwa parafialnego. Jednakże, według autora, badając „kryzys duchowieństwa”,
trzeba brać pod uwagę przede wszystkim miejsce, jakie społeczeństwo gotowe było przyznać duchownym.
Analiza miejsca proboszczów i kanoników w społeczności diecezji Clermont w latach 1695–1789 wskazuje,
że obdarzano ich wyrażanym na różne sposoby uznaniem, zależnym od zadań, jakie na rzecz społeczeństwa
wypełniali. Wydaje się, że nadrzędną kwestią był w tym przypadku utylitaryzm.
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Francja, Masyw Centralny, proboszcz, kanonik, „rodzimy ksiądz”
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Financial crisis? Social crisis? The case of the secular clergy
of the Diocese of Clermont (1695–1789)
Summary
The notion of a “crisis of the clergy” as applied to a diocese in the Massif Central, does not seem to be a concept
that can be understood solely in terms of its material dimension. The case of “native priests” demonstrates that
the economic role of their communities diminished, in particular in the wake of an evolution of legislation
as well as changes occurring at the heart of religious practices. If there was indeed a “crisis of the clergy”, this
expression becomes more pertinent, if we understand well the place which society wished to accord to clergymen. A close examination of the role of parish priests or canons demonstrates the different kinds of recognition
they were granted depending on the work they carried out. Utilitarianism seems to be the overriding concern.
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Un abbé voyageur à travers la France hérétique (1659)
Personne sans doute n’a lu d’un bout à l’autre la monumentale Histoire littéraire du
sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de religion jusqu’à nos jours de
l’abbé Henri Bremond, en onze volumes, dont la première édition date de 1923 et la
seconde, chez Armand Colin, de 1967. Le titre ne doit pas nous abuser : le « jusqu’à nos
jours » ne concerne en réalité que la toute dernière partie du dernier volume. Bref,
l’essentiel de cette œuvre immense concerne le XVIIe siècle.
C’est une plongée dans une littérature luxuriante et jusqu’à lui oubliée, que l’abbé
Bremond cite d’abondance, tantôt louangeur, tantôt critique. Ces dizaines d’auteurs qu’il
évoque reflètent la profondeur du « sentiment religieux » qui est l’objet de cette somme
et qui baigne à des degrés divers toute la société française du XVIIe siècle. Pour avoir lu
en travaillant sur divers sujets, des dizaines de testaments des XVIIe et XVIIIe siècles dans
lesquels, malgré des formules stéréotypées sur la brièveté de la vie humaine et la vanité
des choses d’ici-bas, on voit s’exprimer avec ferveur l’espoir du salut et souvent s’exercer
les vertus de charité et de solidarité envers les proches du testateur ou de la testatrice,
mais aussi, voire plus encore, envers les pauvres, les prisonniers, les malades, les domestiques, on ne peut douter de la dévotion sincère de ceux et celles qui dictaient ainsi
leurs dernières volontés. Les correspondances intimes, dont celle de Mme de Sévigné,
les mémoires, abondent en témoignages de cette piété qui imprégnait la vie de tous les
jours, exagérant même aux yeux de La Bruyère le rôle des confesseurs des dames, ces
« directeurs de conscience » dont le nom est tout un programme. Le voyage qui fait l’objet de cette communication mentionne comme allant de soi « les dévotions matinales »,
qui le sont tellement qu’on ne les mentionne qu’irrégulièrement : « Le lundy 13 après la
messe nous continuâmes de voir la ville » (de La Rochelle), écrit l’abbé, qui parfois dit la
messe lui-même. L’abbé Bremond cite d’ailleurs son contemporain F. Lachèvre, auteur
d’une solide étude sur Le libertinage au XVIIe siècle :
La bibliographie du XVIIe siècle, écrit celui-ci, met en pleine lumière la prédominance de l’idée religieuse
aussi bien dans les classes les plus instruites et les plus élevées de la société française que dans les plus
modestes. Des avocats, des magistrats, des grands seigneurs traduisaient alors à l’envi les psaumes ou
les livres sacrés. Jamais, depuis l’invention de l’imprimerie on n’avait vu une pareille floraison de poésie
chrétienne et cependant cette floraison a passé inaperçue1.
1 F. LACHÈVRE, Le Libertinage au XVIIe siècle, t. 3 : Une seconde révision des œuvres de Théophile de Viau, Paris 1911.
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Alors, peut-on parler de crise au XVIIe siècle et l’histoire de l’Église n’est-elle pas faite
d’une succession de crises, comme d’ailleurs celle de tous les États ? Sans remonter
à l’Arianisme, condamné au concile de Nicée en 325, ni au Grand Schisme d’Orient
(1054), ni aux Albigeois (1209–1229), ni au Grand Schisme d’Occident (les papes d’Avignon, 1378–1417), il semble que l’on peut prendre comme point de départ, pour la
période qui nous occupe, la diffusion rapide du protestantisme à partir de Luther et
Calvin, les guerres de religion, le Concile de Trente et la Contreréforme. Politiquement
parlant, le parti protestant en tant qu’État dans l’État est jugulé par Louis XIII et Richelieu et son destin sera scellé par Louis XIV en 1685 (la Révocation). Avec la prise de La
Rochelle en 1628 et celle de Montauban l’année suivante, le catholicisme a gagné.
Mais les protestants restent nombreux et la guerre continue plus que jamais avec
les Habsbourg d’Autriche jusqu’en 1648, avec ceux d’Espagne jusqu’en 1659 et elle
se prolonge en guerre civile pendant la Fronde (1648–1653). La « crise du clergé » au
XVIIe siècle, si crise il y a, viendrait plutôt de sa vitalité, s’exprimant en courants rivaux
ou antagonistes, l’opposition entre jésuites et jansénistes, ou entre la mouvance gallicane et les tenants de la fidélité inconditionnelle à Rome, en étant une illustration.
Rappelons toutefois qu’une grande partie du XVIe siècle et la première moitié du
XVIIe ont été des périodes de guerres, de famines, de révoltes populaires et d’épidémies, suscitant d’un côté la solidarité active de beaucoup de prélats résidents,
celle d’ordres anciens comme les Capucins, d’ordres nouveaux comme les filles de la
Charité, les Visitandines ou celle d’innombrables confréries religieuses, et de l’autre,
une répression sévère des troubles et l’enfermement des pauvres valides dans les
hôpitaux généraux. Dans le même temps des régions entières avaient été livrées au
pillage pendant les guerres de Religion, de la Ligue et pendant la Fronde, les églises
détruites et leurs prêtres chassés ou massacrés, notamment dans le Sud Ouest ou le
Midi protestants. Ailleurs, comme en Bretagne, un haut et moyen clergé ne parlant
que le français laissait dans une ignorance crasse le peuple bretonnant et de véritables missions durent être entreprises pour reconvertir au christianisme une paysannerie retournée à des pratiques moins païennes que superstitieuses, telle que la
récitation à genoux d’un Pater à chaque nouvelle lune, avec un rôle important des
sorciers... et l’omniprésence de la danse : il faut lire à ce sujet le Journal du Père Maunoir sur ses missions en Bretagne avec psaumes et prières traduits en breton2.
De ce point de vue, la misère matérielle et spirituelle des campagnes après des décennies de guerres, on peut en effet parler de crise, mais c’est une crise qui affecte
surtout les fidèles des classes populaires et beaucoup moins le clergé, qui continue
de percevoir bon an mal an le revenu de ses bénéfices et à encadrer plus ou moins
bien la vie religieuse à la ville comme au village. Dans les campagnes, il reste peu
instruit avant la création des séminaires, imposée au monde catholique par le concile
de Trente mais qui ne fut réalisée en France que dans les années 1630 et suivantes.
Les procès de l’officialité de Paris au XVIIe siècle, sont remplis de dossiers de prêtres
2 Miracles et sabbats. Journal du Père Maunoir. Missions en Bretagne, 1631–1650, traduit du latin par A.-S. et
J. CRAS, présenté par E. LEBEC (Essais et documents), Paris 1997.
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ignorants, chasseurs, coureurs de filles, ivrognes et âpres au gain, en conflit permanent avec leurs paroissiens et souvent aussi avec les seigneurs locaux.
Ce long préambule a paru nécessaire pour présenter l’auteur du récit de voyage dont
il va être question3. L’abbé Jean Le Laboureur (1623–1675) appartient à une lignée
de serviteurs et officiers de justice des Montmorency, puis des Condé à Chantilly4. Il
commence par être gentilhomme-servant du roi, autrement-dit commensal roturier
engagé dans un régiment royal5, avant d’accompagner en tant que secrétaire la maréchale de Guébriant dans une difficile ambassade en Pologne qu’elle mène avec succès en 1644 et dont il publie une relation en 16476, puis de quitter la carrière militaire
et de se faire prêtre, bientôt nommé aumônier du roi et prieur commendataire de Juigné. Lorsque la paix se prépare avec l’Espagne en 1659, on songe à la maréchale pour
occuper la place de première dame d’honneur de Marie-Thérèse, infante d’Espagne
et future reine. Elle entreprend donc, en août 1659, le voyage qui doit la mener vers
les Pyrénées, où le traité signé, on prévoit que le mariage se fera. Elle emmène avec
elle sa nièce par alliance, épouse du marquis de Vardes et l’abbé Le Laboureur qui est
devenu son familier et avec lequel elle entretient une relation de confiance et d’amitié, empreinte de beaucoup de respect du prêtre érudit de modeste origine pour
la grande dame qu’elle est de naissance et d’alliance. Mais les négociations traînent
en longueur entre Mazarin et Luis de Haro, elles ne s’achèveront qu’en novembre,
trop tard pour que le mariage ait lieu (ce sera l’année suivante à Saint-Jean-de-Luz,
le 9 juin 1660). Il est de toute façon trop tard aussi pour la maréchale de Guébriant,
comtesse engagiste du Périgord et du Quercy, qui meurt à Périgueux le 2 septembre
1659, juste un mois après son départ de Paris. Malade, elle a dû subir une avalanche
de réceptions et de festivités depuis son entrée en Périgord, elle n’y a pas survécu.
Normalement, le récit du voyage, commencé par l’abbé Le Laboureur sur un petit
carnet qu’il tient au jour le jour, devrait s’interrompre. Mais si le corps embaumé de la
maréchale est rapatrié à Paris avec le gros de ses serviteurs, le voyage continue avec
la jeune épouse de son neveu, le marquis de Vardes. La maréchale de Guébriant était
3 Resté jusqu’à présent inédit, le manuscrit s’intitule : Voiage de M. Labbé le Laboureur avec Madame la
Mareschalle de Guebrian, escrit de sa main. Il est conservé au Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque
nationale, à Paris, sous la cote Nouvelles Acquisitions Françaises 4526, avec la mention au catalogue : « ms.
autographe, XVIIe siècle, 247 f. » Nous indiquerons en note, pour chaque passage cité, le ou les folios du
manuscrit.
4 Henri II de Montmorency, pair et maréchal de France, avait soulevé le Languedoc contre Louis XIII et
Richelieu. Battu à Castelnaudary, il fut exécuté à Toulouse en 1632. Tous ses biens passèrent à sa sœur
Charlotte, épouse du prince de Condé et mère du Grand Condé, du prince de Conti et de la duchesse de
Longueville, acteurs majeurs de la Fronde. Lorsque Louis Le Laboureur, frère de notre abbé, se marie en
1648 avec Magdeleine Robinot (Archives nationales à Paris, ET/XIII/45, janvier-juin 1648), toute la parentèle des Le Laboureur et des Robinot y figure, avec d’illustres témoins : la princesse douairière de Condé,
Charlotte de Montmorency, le prince de Conti, la maréchale de Guébriant, dont il va être question.
5 L’attention que porte l’auteur à l’état des fortifications de chaque ville qu’il visite et son commentaire
sur l’évêque de Chalon, [Jean] de Maupéou « frère de ces trois célèbres frères qu’on regrettera éternellement dans le régiment des Gardes » témoignent qu’il se souvient de son passage dans l’armée.
6 J. LE LABOUREUR, Histoire et relation du voyage de la Royne de Pologne et du retour de Madame la Mareschalle de Guébrian..., Paris 1648.
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née du Bec de Vardes et elle chérissait le fils aîné de son frère, François-René du Bec
de Vardes, capitaine des Cent Suisses de la garde du roi, qui avait épousé en 1656 une
riche héritière de 15 ans, Catherine Nicolaï, fille du premier président de la chambre
des Comptes, marquis de Goussainville. Le capitaine des Cent Suisses est tenu par sa
charge de suivre la cour, et la cour est à Bordeaux, attendant comme toute l’Europe
l’issue des négociations. Réalisant qu’elles vont durer, Mazarin conseille à Louis XIV
de faire le tour de ses provinces au sud du royaume, récemment et difficilement pacifiées. La cour ira donc à Toulouse, de Toulouse à Montpellier et de Montpellier à Marseille, avant de remonter vers Paris. Le jeune Louis XIV affirme partout son autorité (il
ordonne de démolir le Temple de Tutelle à Bordeaux, d’où l’on avait tiré sur le château
royal et il entre symboliquement à Marseille par la brêche qu’il a fait ouvrir dans les
remparts). Quant au marquis de Vardes, il a choisi de se faire accompagner, mais de
loin, par sa femme, qu’il rejoint quand il le peut et qui, depuis la mort de la maréchale, a pris la tête d’un cortège amoindri mais néanmoins considérable, ce qu’on
appelle alors un train comprenant au moins un carrosse, des chariots, des cavaliers,
des pages, des « demoiselles suivantes » et des serviteurs des deux sexes. L’abbé Le
Laboureur y joue probablement un rôle de mentor et d’homme de bonne compagnie, peut-être de guide d’une étape à la suivante et assurément de chroniqueur
de ce voyage, dont il escomptait sans doute publier l’histoire, si elle s’était bien terminée, avec le mariage royal et la promotion glorieuse de la maréchale au rang de
première dame d’honneur. Ce beau projet s’effondre avec la mort de l’une et le report
du mariage de l’autre, mais il tient quand même son journal, en touriste, en amateur
d’antiquités, d’architecture civile et militaire et de jardins, en généalogiste érudit et
bien sûr en prêtre qui dit la messe en plusieurs occasions et s’inquiète de la présence
et de l’insolence des hérétiques dans les régions qu’il traverse.
Ces régions, la carte qui figure ici7 montre qu’elles excluent tout le nord et le nordouest du royaume, Flandres, Normandie et Bretagne, ainsi que tout le flanc oriental,
des Alpes aux Vosges, à l’exclusion de la Franche-Comté espagnole et du duché de
Lorraine, lorrain.
Le voyage va durer cinq mois entiers (2 août – 25 décembre 1659) avec de longs
séjours à Périgueux, à Bordeaux, un détour par La Rochelle et des étapes de deux
ou trois jours à Toulouse, Montpellier, Nîmes, Marseille (avec encore un détour par
la Sainte-Baume, dévotion et tourisme mêlés), et Aix-en-Provence. À partir de là, les
voyageurs remontent le cours du Rhône vers Lyon, puis la Saône jusqu’à Chalon et
toutes les étapes seront courtes et souvent difficiles, en plein hiver et dans la neige
en Bourgogne et en Champagne avant de regagner Paris.

7 Carte du service général des diligences et messageries royales (1787) tirée de G. REVERDY, Atlas historique des routes de France, Paris 2006. Postérieure de plus d’un siècle au voyage de 1659, elle a l’avantage
d’être plus claire et plus précise que celles du XVIIe siècle.
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Les récits de voyages en France qui ont été publiés restent rares pour le XVIIe siècle,
parce que le voyage n’est pas encore une fin en soi : on va à Beaucaire pour faire du
négoce, à Pougues ou à Bourbon pour prendre les eaux, à Montpellier pour étudier la
médecine, à Bologne le droit. Pèlerins, artistes et cardinaux vont à Rome, ville sainte
et capitale artistique, etc. Plus souvent encore, on traverse la France vers ses frontières pour aller faire la guerre en Flandre, en Allemagne, en Italie ou en Catalogne.
Ce sont donc les mémoires ou les correspondances qui tiennent lieu de journaux de
voyages, parce que ceux-ci s’insèrent dans un récit de vie, sans que l’auteur y attache
nécessairement de l’importance, plus soucieux des retards subis dans son parcours
que des mœurs des habitants ou de la beauté des paysages. Le contre-exemple parfait est fourni par le Journal de voyage en Italie de Montaigne en 1580–1581 qui lui, au
contraire, prend son temps, décrit à loisir ce qu’il voit et dit ce qu’il en pense8.
Ce n’est pas le cas pour l’abbé Le Laboureur, dont le récit reste dans l’ensemble assez
sec, avec une attention qui ne se démentira jamais pour les châteaux et leurs seigneurs, les églises, les abbayes et leurs prélats séculiers ou réguliers, les revenus des
uns et des autres, les épitaphes et les blasons, tandis que les détails matériels ou pittoresques sur la vie des gens, les productions locales, la description même sommaire
des villages que les voyageurs traversent, des auberges où ils logent, des demeures
où ils sont reçus, des repas qu’ils font, manque presque toujours. Ce sont les villes et
leurs monuments qui retiennent l’attention de ce Parisien, ainsi que l’aménagement
des jardins et des parcs des demeures de l’aristocratie, tandis que les notations sur le
paysage n’apparaissent guère avant le Limousin et deviennent beaucoup plus nombreuses du côté de Bordeaux, de La Rochelle et à travers le Languedoc et la Provence,
où de plus la visite des vestiges antiques prend du temps et suscite l’émerveillement.
Ce voyage est en effet, pour le petit groupe de privilégiés qui partage le même carrosse, la première et sans doute la dernière occasion de découvrir la France dans sa
diversité au long d’un périple de plusieurs mois, et c’est une jeune femme de 18 ans,
Catherine Nicolaï, qui rappelons-le mène le jeu depuis la disparition de la maréchale,
et avec enthousiasme. C’est elle qui décide de faire un grand détour depuis Bordeaux,
après avoir visité cette ville de fond en comble, jusqu’à La Rochelle qui à bien des
égards les fascine tous, et un autre détour depuis Marseille jusqu’à la Sainte-Baume,
à la fois lieu de pèlerinage et « antre effroyable ». Tout le monde suit et pas un mot
n’est dit de ce que peuvent penser les serviteurs des deux sexes de cette odyssée qui
leur est imposée et qui pour eux aussi est une expérience totalement inédite.
Cette France qu’ils découvrent en 1659 sort très éprouvée de sa dernière et toute
récente guerre civile, la Fronde, achevée depuis le retour de Mazarin à Paris en 1653.
Le journal de voyage de l’abbé Le Laboureur mentionne souvent les destructions
de forteresses ou de remparts de villes, provoquées soit par les Frondeurs, soit par
l’armée royale9. Toutefois ces démolitions ciblées concernent les ouvrages de dé8

M. de MONTAIGNE, Journal de voyage en Italie par l’Allemagne et la Suisse en 1580 et 1581, Paris 1957.

9 Ms., fol. 84 : « Ce chasteau [de Tonnay-Charente] étoit beau pour son temps et de deux tours qui flanquoyent le pont-levis, la plus forte et la plus grosse, qui étoit le donjon tout basty de pierre de roc et sur
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fense et laissent en général intactes les villes et les bourgades dont l’auteur critique
l’étroitesse des rues, la saleté et la vétusté. Les voyageurs logent systématiquement
« au faubourg », en dehors des murs, parce que les faubourgs sont plus aérés, plus
« verts » et offrent plus de place à la fois pour les auberges où ils font étape et pour
les maisons de plaisance des notables.
Mais ce qui scandalise ce petit groupe de catholiques, si du moins le journal de voyage
de l’abbé Le Laboureur reflète l’opinion de tous, ce sont les destructions d’églises et
d’abbayes par les « hérétiques », le plus souvent qualifiés de huguenots. On voit sur
la carte, marquées d’une étoile, les localités dans lesquelles notre auteur constate des
dommages plus ou moins importants apportés aux lieux de culte catholiques. Elles
dessinent une géographie, certes linéaire puisqu’elle suit la route des voyageurs, du
protestantisme militant, qui commence au sud de Chartres par l’abbaye de Bonneval
dévastée et les religieux massacrés en 1568. Ce n’est qu’un avant-poste, ainsi que
Châtellerault
ville fort ancienne et que le party de la religion qui est le plus fort a presque ruinée, le duc de Sully en
leur faveur fit refaire leur pont sur les ruines du vieil, d’une structure si magnifique qu’il peut entrer en
comparaison avec le Pont-Neuf10.

Ni Poitiers ni Périgueux, où meurt la maréchale, ni Bordeaux où les voyageurs
séjournent à deux reprises en septembre puis en octobre, ne s’accompagnent de
commentaires sur les protestants : c’est plutôt la Fronde qui est dans toutes les
mémoires et les conflits entre l’archevêque de Bordeaux Sourdis et le duc d’Epernon gouverneur de Guyenne. La chronique des dévastations dues spécifiquement aux hérétiques dessine un vaste demi-cercle qui s’étend de La Rochelle sur
le rivage atlantique à la côte du Languedoc (Montpellier et au sud des Cévennes,
Nîmes) en « sautant » le bastion catholique de Toulouse et en remontant la vallée
du Rhône d’Orange à Valence. À partir de Lyon, autre bastion catholique et ligueur,
jusqu’à Paris, c’en est fini des protestants comme fauteurs de troubles et destructeurs d’églises, surtout au siècle précédent, et comme peuple rebelle et impatient
de subir le joug royal et catholique quand l’auteur du journal les rencontre. Certes,
la carte de l’hérésie active se restreint aux régions que les voyageurs ont traversées,
elle ignore d’autres foyers protestants en Normandie, en Val de Loire, en Béarn ou
en Vivarais. Elle n’en est pas moins significative et témoigne de la profondeur de
l’implantation de la R.P.R. dans le sud du Royaume.
lequel à ce qu’on dit un carrosse à six chevaux auroit tourné, fut minée par M. le Prince dans les dernières
guerres de Bordeaux et il la fit sauter avec regret pour empescher que le comte de Harcourt qui le suivoit
n’en profitât, si bien que ce n’est qu’un monceau de pierres ».
Ms., fol. 98 : « C’est ce qui nous fit arriver en 3 ou 4 heures en cette ville [Saint-Jean-d’Angely] jadis fameuse
par deux sièges avec armée royalle et aujourd’huy démantelée et à laquelle il ne reste de traces de son
ancienne fortification que pour faire durer la honte de sa révolte et de son endurcissement dans l’hérésie ».
Ms., fol. 111 : « Les habitans [de Podensac] ont esté ruinez aux guerres de Bordeaux pour avoir voulu tenir,
par une affection indiscrète pour leur seigneur, dans un chasteau qui fut ruiné avec 104 autres maisons et
ils n’en seront remis de longtemps ».
10

Ms., fol. 15.
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Que reproche l’abbé Le Laboureur à ce peuple protestant ? D’abord l’ampleur des
destructions anciennes, qui ont visé systématiquement les lieux de culte, et dont
chaque étape marquée d’une étoile signale un ou plusieurs exemples. Il en va ainsi
de la ville de Saintes qui
est un des anciens sièges épiscopaux de France et l’église cathédralle estoit très belle, grande et magnifique, et bien tost on dira qu’elle l’est par les pieux et charitables soins de N. de Bassompierre son évesque
et de son chapitre. Elle avoit esté plus de moitié abbatue par les Huguenots et on en reprend tous les
vestiges à présent et son ancienne architecture pour la remettre en son premier estat et rendre le chœur
aussy entier que la nef11.

Au faubourg de Saintes l’église du monastère de Saint-Eutrope
a esté fort maltraittée des Huguenots, qui ont cassé la teste à tous les saints et jusques aux supports des
armes de France qu’on y voit avec deux escus de prieurs12.

À Saint-Jean-d’Angely,
Mme la marquise fut, aussy tost qu’elle fut arrivée, voir l’abbaye [...] qui est au milieu de la ville et bastie
sur les ruines de ce qu’elle estoit autrefois, c’est-à-dire d’une des plus grandes et magnifiques églises de
France, et en effect il en reste des morceaux qui font qu’on s’épouvante particulièrement de sa hauteur. Les
Huguenots, qui ne vouloient point de si illustres ny de si anciens témoins de la folie de leur nouvelle opinion, la ruinèrent de fond en comble et bruslèrent en un lieu qui est marqué d’une croix dans le cimetière,
la partie du chef de saint Jean gardée en cette église dans un très précieux reliquaire, qu’ils pillèrent et
quantité d’autres reliques et précieux ornemens. Cette abbaye appartient au Sr. de Rouet et est desservie
par des religieux de Saint-Benoist de la congrégation [de] Saint-Maur, qui ont rebasty l’église et qui ont si
bien réparé par adresse ce qui ne se pouvoit restablir qu’il faut les louer d’avoir fait tout ce qui se pouvoit
humainement pour maintenir ce beau temple dans son ancienne réputation13.

Saintes et Saint-Jean-d’Angely sont trop proches de La Rochelle, capitale protestante,
pour n’avoir pas subi de graves dégâts. Allons plus au sud, vers la Gascogne :
Nous arrivâmes de nuict à Laictoure et logeâmes au fauxbourg pour espargner la peine de monter à la
ville, où il y a peu de commoditez pour un si grand équipage. On compare en hauteur Laon, Langres et
Laictoure. [...] L’église [cathédrale] estoit très belle quand elle fut ruinée par les hérétiques, qui n’y laissèrent que le clocher qu’ils ne purent abattre avec quelques pilliers et arcs-boutans et son enceinte. Ce
clocher est merveilleusement haut et pointu et il paroist qu’on y montoit au feste par des barres de fer
fichées dedans pour servir d’eschelle. On a restably toute la nef de neuf selon l’ancienne architecture sous
les trois derniers évesques, qui y ont volontiers contribué et il ne reste que la vouste du choeur, qui est
entier hors cela et où on a fait un plancher d’aix [...]. A main droite de l’église est la place du palais épiscopal ruiné et rasé jusques aux fondemens par les hérétiques, et d’où l’on a une veue merveilleuse. Tout
joignant est l’ancien chasteau des comtes d’Armagnac, dont cette ville estoit capitale, duquel il ne reste
que les gros murs, le reste ayant esté démoly par les Capucins auxquels il fut donné et qui furent assistez
pour leur fondation par le Sr. de la Cirare [?], parent de la maison de Roquelaure [...]. Dans la grande rue de

11

Ms., fol. 81v.

12

Ms., fol. 83v. Ces supports sont deux anges qui tiennent l’écu.

13

Ms., fol. 98v.
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Laictoure sont les Cordeliers qui ont aussy esté ruinez et fort endommagez par les Huguenots, dont il ne
reste plus que cinq ou six familles14.

Terminons par la vallée du Rhône en commençant par la citadelle d’Orange, ville
d’autant plus protestante qu’elle appartient alors aux Nassau, stathouders des Provinces-Unies et alliés des rois de France contre l’Espagne. La dernière mention des
hérétiques concerne, juste avant l’arrivée à Lyon, Vienne :
L’église cathédrale, dédiée à Saint-Maurice, est sur une haute éminence où l’on monte par un grand escallier de pierre. Elle est belle et grande mais sans croisée et mesme sans aucun ajustement, comme n’estant
pas encore restablie des premières fureurs de l’hérésie qui esclattèrent d’abord en cette province et en
cette ville, où toutes les églises furent pillées, rompues et démolies15.

Depuis ces « premières fureurs de l’hérésie », près d’un siècle s’est écoulé et les voyageurs en constatent encore les effets en même temps que l’énergie avec laquelle les
évêques, les chapitres, les religieux se sont employés à rebâtir ce qui avait été détruit,
bâtissant ou rebâtissant d’un même élan les palais épiscopaux et les monastères.
Mais ce qui inquiète surtout l’abbé Le Laboureur, traversant les régions densément
peuplées de protestants, c’est leur vitalité et leur industrie. Vitalité démographique
« d’une secte qui sème plus en chair qu’en esprit » comme il l’écrit à La Rochelle, au
point d’être toujours tenté d’en exagérer le nombre, avec des chiffres extravagants : le
nouveau temple de La Rochelle « est un grand vaisseau, mais pourtant plus petit que le
temple ancien, qui contient sept a huit mille personnes »16. À Saint-Jean-d’Angely, autre
place-forte protestante, et dont l’immense abbaye a été dévastée,
il y a des convens de Cordeliers, de Capucins et de Jacobins et un hospital qui dépend de l’abbaye, et les
Huguenots ont un temple capable de six-mille hommes. Il n’y a pourtant que 4000 habitans de l’une et
de l’autre religion17 [!]

Au contraire, les catholiques ne sont que trop au large dans leurs églises, comme
à Nîmes où
Mme la marquise alla faire ses prières en l’église cathédrale nouvellement bastie en la place de l’ancienne,
et qui est fort belle et véritablement un peu petite, mais assez grande pour le nombre des catholiques qui
fait à peine le tiers des habitans, le reste estant fort obstiné à sa religion et conservant mesme un esprit de
révolte qui mit en danger il n’y a que deux ans [...] leur évesque [...]18.

Idem à Orange :
La ville est assez bien bastie et les rues belles mais un peu estroites. Il y a une église cathédrale qui n’est
que trop grande pour le petit nombre des catholiques qui y habitent19.

14

Ms., fol. 118v–121.

15

Ms., fol. 213.

16

Ms., fol. 90v.

17

Ms., fol. 99–99v.

18

Ms., fol. 168.

19

Ms., fol. 198v.
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Non contents de faire beaucoup d’enfants, les protestants tiennent à tous égards le
haut du pavé, à commencer par La Rochelle pourtant vaincue :
Les Huguenots sont les maistres encore, tant parce qu’ils sont les plus riches et les plus considérables, que
parce qu’ils ont plus d’adresse et de conduite et que rien ne leur couste pour paroistre les principaux. Ils
gagnent assez aisément les suffrages du présidial et font si bien qu’ils sont les moins foulez de tous les
subsides qu’on jette sur cette ville, où l’on ne souffre des portes et de petites ceintures de murailles qu’afin
que rien ne puisse eschapper à l’exacteur [...]20.

C’est enfin un peuple
qui a encore des taches de républicain dans le cœur. Il est glorieux, farouche, sans respect, et fort peu
conversable, comme s’il étoit plus amoureux des mauvaises qualitez des Anglois et des Hollandois que de
celles de sa nation. La vanité y règne assez en habits et en mine, mais elle ne parle point, et ces gens-là ne
s’approchent ny par leur devoir ny par inclination des personnes de qualité qui y arrivent [...]21.

telles que la marquise de Vardes et sa compagnie, dont la présence dans le temple de
La Rochelle est peu appréciée.
C’est donc en termes de rapports de force que l’abbé Le Laboureur évalue la place
respective des catholiques et des protestants au cours de son long périple à travers
le royaume et qu’il exprime ses craintes au sujet du nombre et de la puissance économique des seconds. Mais il témoigne aussi de l’esprit de reconquête qui anime le
haut clergé catholique, évêques et abbés bâtisseurs, dont il dresse le portrait, d’autant plus élogieux qu’ils dépensent beaucoup pour la gloire de l’Église et la leur ;
d’autant plus critique qu’ils se montrent avares et peu sociables.

20

Ms., fol. 93.

21

Ms., fol. 94–94v.
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Podróż katolickiego księdza przez heretycką Francję (1659)
Streszczenie
Katolicki ksiądz Jean Le Laboureur towarzyszył jako sekretarz Renée du Bec-Crespin, wdowie po marszałku de
Guébriant, w podróży do granicy hiszpańskiej, gdzie negocjowano pokój pirenejski. We wrześniu 1659 r. Renée
du Bec-Crespin niespodziewanie zmarła w Périgueux, ale podróż kontynuowano. Na czele wyprawy stanęła
młoda żona markiza Vardes, kapitana towarzyszącego wyprawie królewskiego regimentu Cent Suisses.
Wśród wielu komentarzy na temat prowincji, przez które powoli przejeżdżali podróżni, w rękopisie odnotowano uwagi na temat starożytnych zabytków (Bordeaux, Nîmes), sławnych miejsc pielgrzymkowych (Sainte-Baume) oraz niezwykłych zamków i parków (Cadillac). Jako katolik autor był wstrząśnięty ogromnymi zniszczeniami kościołów i klasztorów spowodowanymi w trakcie niedawnych wojen religijnych przez „heretyków” (jak
określał protestantów). Niepokoiła go również żywotność licznych i potężnych społeczności protestanckich,
szczególnie na południowym zachodzie i południowym wschodzie królestwa.
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A Catholic priest’s journey through heretical France (1659)
Summary
Jean Le Laboureur, a Catholic priest, accompanies Renée du Bec-Crespin, the widow of Marshal de Guébriant,
as her secretary on a journey towards the Spanish border where the Treaty of the Pyrenees is being negotiated.
She dies unexpectedly in Périgueux in September 1659, but the journey goes on, now headed by the young
wife of the Marquis of Vardes, captain of the Royal Regiment of the Cent Suisses, who follows the court.
Among the many comments about the provinces through which the travellers slowly proceed, the manuscript
contains remarks about antique monuments (Bordeaux, Nîmes), famous pilgrimage destinations (SainteBaume) as well as remarkable castles and parks (Cadillac). As a Catholic the author is shocked by the huge
destruction of churches and monasteries caused, during the recent religious wars, by the “heretics” as he refers
to the Protestants. He is also concerned by the vitality of the Protestant communities, which remain numerous
and powerful, especially in the south-west and south-east of the kingdom.
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De l’apogée au déclin. Une crise ou des crises du clergé ?
Parler de la crise du clergé peut renvoyer à plusieurs moments d’extrême tension
concurrents et a priori disjoints : une crise morale, une crise de l’institution en tant
que telle, qui se remet en question ou qui est remise en question par la société civile ; une crise économique qui se traduit par des difficultés financières, une perte du
patrimoine en valeur absolue ou eu égard à l’évolution de la richesse globale d’une
société donnée. Il est clair que les éditeurs de ce numéro de revue avaient en vue
essentiellement le second volet de cette alternative. Ils n’en ont pas moins rencontré l’autre crise, celle de la légitimité de l’Église, de son attraction, telle qu’elle peut
être perçue à travers les jugements proférés par tout ou partie du corps social, ou
à travers les vocations et l’adhésion des fidèles, et qui peut partiellement expliquer la
première et laisser croire à une certaine dose de complémentarité.
Le libellé même de la thématique retenue peut légitimement susciter la perplexité.
Une telle dégradation scrutée sur deux siècles et demi a-t-elle touché tous les segments de l’institution ecclésiastique ? Les auteurs ont donné des coups de projecteur sur le clergé régulier aussi bien que séculier, conçus dans leur diversité, à des
époques différentes et en des lieux différents. Cette hétérogénéité pourrait poser
problème car elle serait susceptible de gêner la perception d’une tendance de fond
qui validerait l’hypothèse sous-jacente d’une uniformité et d’une continuité. Il n’en
est rien. Cette plongée dans les destins des institutions religieuses (chapitres, monastères, congrégations, communautés de prêtres, cures...) issues de plusieurs pays dans
lesquels on peut préjuger que se joue une partie décisive : l’Espagne, la France, l’Italie, autorise à marquer la convergence des évolutions tout en isolant les divergences
dans le tempo ou la profondeur d’une décadence partout attestée.
Les textes présentés privilégient, comme on pouvait l’attendre, la période qui sert de
cadre chronologique prédéfinie et les arguments présentés justifient ce choix. Mais
ils donnent à penser sur la spécificité absolue de la période retenue et sur le caractère continu de la crise ainsi mise en exergue. Veut-on imaginer que l’histoire économique du clergé est tout simplement l’histoire, non pas tant d’un déclin que d’une
longue maladie aigüe qui conduit à une ruine inexorable ? Faut-il même circonscrire
ce déclin à la période de 250 années ainsi incriminée ? Faut-il croire que les siècles
antérieurs coïncident avec un lent et irréversible enrichissement qui culminerait avec
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un apogée que l’on situerait vers 1650 ? Faut-il à l’inverse supposer que « la messe
est dite » en 1900 et que le clergé est définitivement ruiné ou bien au contraire sur
le point de s’extirper d’une crise qui durait depuis si longtemps ? Ce sont des hypothèses qu’il n’est pas réellement licite d’évaluer dans le cadre de cette publication,
mais que les auteurs ont parfois permis de sonder en prolongeant leurs investigations en deçà ou au-delà de l’intervalle de référence.
On comprend que la diversité des angles d’attaque et des échelles d’analyse est un
gage de richesse qui permet de croiser les institutions, les pays et les périodes et de
prendre au sérieux la présomption assumée selon laquelle on se trouve à un moment
crucial de l’histoire de l’Église. En reprenant les pièces du dossier ainsi constitué on
peut discerner des éléments de réponses à trois questions fondamentales qu’il est
loisible de se poser. En quoi peut-on réellement parler d’une crise du clergé ? Quels
sont les facteurs qui permettent d’en rendre compte ? Dans quelle mesure le clergé
a-t-il pu ou n’a-t-il pas pu la surmonter ?

Un clergé en crise ?
La crise, telle qu’elle est relatée par les textes qui nous sont proposés, ne peut se comprendre sans prendre en compte un processus contraire, celui de l’enrichissement du
clergé au fil des siècles à travers les ressources dont il dispose. Ces ressources dépendaient elles-mêmes des attributions de biens et de droits par les souverains avec les
revenus afférents, des donations des fidèles soucieux d’assurer leur salut, enfin des
aumônes, comme le rappelle F. Landi. Les origines de ces rentrées de fonds étaient
assez dissemblables selon les cas. En Espagne, les possessions foncières des chapitres
étaient limitées et elles ne procuraient qu’un revenu rentier puisqu’elles étaient affermées. C’est la dîme qui importait et, dans le cas de celui de Saint-Jacques de Compostelle, c’était le Vœu de Saint-Jacques qui procurait l’essentiel des ressources, comme
le montre O. Rey Castelao, et cela même si le chapitre contrôlait une bonne partie du
marché locatif de la ville. À l’inverse, ailleurs, les religieux étaient richement dotés en
propriétés foncières ou immobilières. On connaît la situation du chapitre cathédral
de Chartres, fort des revenus que lui fournissaient près de 7000 ha de terres, 113
maisons en ville, une soixantaine de bâtiments « dont 20 moulins et une trentaine
de granges champarteresses » à la campagne1. Il arrivait d’ailleurs de plus en plus fréquemment, au fil du temps, que les propriétés urbaines représentassent une fraction
importante de la rente qui entrait dans les coffres de l’institution comme c’était le cas
avec les institutions parisiennes.
En principe, il ne devait pas y avoir de surplus. Les recettes étaient censées couvrir les
dépenses destinées à financer les conditions d’existence du clergé et lui permettre
de remplir les fonctions d’assistance, de secours, d’enseignement dont il a de plus en
1 M. VOVELLE, Un des plus grands chapitres de France à la fin de l’Ancien Régime : le Chapitre cathédral de
Chartres , [in :] Actes du 85° Congrès national des Sociétés Savantes, Chambéry-Annecy, 1960. Section d’histoire
moderne et contemporaine, Paris 1961, pp. 236–277, repris dans IDEM, Ville et campagne au XVIIIe siècle (Chartres et la Beauce) (Problèmes – histoire), Paris 1980, pp. 169–207.
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plus souvent la charge. Selon l’équilibre et la destination des recettes, le consentement des populations pouvait être plus ou moins fort. C’est ainsi que Mathieu Arnoux
a pu soutenir que les paysans souhaitaient, ou du moins consentaient aisément, au
prélèvement décimal dans la mesure où les grains ainsi stockés dans les granges des
abbayes constituaient une forme de réserve en cas de mauvaise récolte et de pénurie
alimentaire2.
F. Landi montre que le processus aboutit à la présence d’un clergé très nombreux et
très riche avant que les procédures de confiscations, d’expulsions ne réduisent cette
richesse de manière drastique à deux reprises. Un chiffre témoigne de la force de
l’Église juste avant la Réforme. Selon F. Landi il y avait 45 000 couvents et monastères
à travers l’Europe du XVIe siècle. Un tiers aurait disparu dans les États protestants au
moment de la Réforme. La récupération qui suivit porta la densité du tissu monastique et la richesse de l’Ordre au plus haut degré au cours du XVIIe siècle, avant les
suppressions et expropriations qui débutèrent à la fin de l’Ancien Régime.
Déclin numérique, déclin économique. Selon O. Rey Castelao, en Espagne, malgré
tous ses efforts, le chapitre de Saint-Jacques fut confronté à une dégradation de ses
revenus à la fin du XVIIIe siècle en raison d’une conjoncture défavorable et de la mauvaise volonté de ses fermiers. Le Vœu de Saint-Jacques qui contribuait largement
à alimenter son budget l’exposa aux aléas de la production agricole. Quand celle-ci
augmentait, les rentrées d’argent étaient abondantes, quand elle baissait, les difficultés commençaient, et cela d’autant plus que les redevables devinrent de plus en plus
réticents à payer en raison de leurs propres difficultés financières. Pire, cette mauvaise volonté et cette incapacité engendraient des procès coûteux qui, à leur tour,
grevaient le budget. Malgré la Restauration, le chapitre ne retrouva pas, et de loin,
ses revenus antérieurs, avant d’être pénalisé en 1834 par la privation de la manne que
constituait jusqu’alors le Vœu.
Tout ceci nous introduit vers l’idée commune que la crise ne fut pas linéaire, elle dépendit beaucoup des événements et des circonstances. Il exista des basculements
imprévisibles et lourds de conséquences, à tout prendre générateurs de la crise foncière et financière du clergé. Selon F. Landi, 1650 (date ronde) constitua un tournant
majeur, à un moment béni où la fortune du clergé était à son apogée. Globalement,
cette datation est pertinente et elle justifie amplement le découpage adopté par les
éditeurs de ce volume. Les fondations furent encore nombreuses dans la première
moitié du XVIIe siècle. Mais après 1650 la répression du Jansénisme, la baisse de
la ferveur religieuse, les dissensions à l’intérieur du clergé entre les réguliers et les
évêques contribuèrent à miner la force de l’Église, selon P. Perluss, mais on pourrait
aussi invoquer la montée de l’absolutisme, puis du despotisme éclairé, ou encore
l’exaltation de l’utilité sociale. Il y eut auparavant d’autres tournants (d’autres crises ?)
et ils furent nombreux, comme le rappelle J.-P. Desaive. Si on admet, comme P. Perluss
pour les réguliers parisiens, que les grandes phases d’expansion ont coïncidé avec le
2 M. ARNOUX, Le temps des laboureurs. Travail, ordre social et croissance en Europe (XIe–XIVe siècle) (L’évolution de l’humanité), Paris 2012.
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Haut Moyen Âge, les XIIe–XIIIe siècles, puis le XVIIe siècle, on voit que des périodes de
régression s’inscrivent en creux dans cette chronologie.
Sans remonter trop loin, ne faut-il pas invoquer la coupure de 1517 lorsque la Réforme
et les guerres de religion provoquèrent une expropriation assortie d’une redistribution
des terres dont les États prirent l’habitude et qui contribua à amputer globalement le
volume du patrimoine ecclésiastique, de manière il est vrai géographiquement sélective, c’est-à-dire dans les zones acquises au protestantisme ? Ne faut-il pas rappeler
que c’est dans ce contexte, au milieu du XVIe siècle que, même dans un État catholique mais confronté à la Réforme comme la France, la monarchie exigea le transfert
d’une partie des biens du clergé pour combattre les hérétiques. Un premier pas vers
la confiscation, même si les justifications étaient tout à fait autres que celles avancées
plus tard. Ne s’agissait-il pas de demander les biens au nom de la défense de l’intérêt
commun ? En l’occurrence, la Papauté n’avait-elle pas donné l’exemple en confisquant
les biens de certains ordres religieux et en attribuant leurs biens à Venise dans sa lutte
contre les Turcs, ainsi que le rappelle G. Rocca. Mais là ne s’arrêtèrent pas les effets
néfastes de la Réforme pour la richesse de l’Église. Le journal de voyage de l’abbé Le
Laboureur, exhumé par J.-P. Desaive, permet de découvrir les destructions opérées
dans les zones de protestantisme pendant les Guerres de religion et même au-delà, et
encore très visibles en 1659, c’est-à-dire près d’un siècle plus tard.
En aval, il existerait sans doute un troisième tournant : le milieu du XVIIIe siècle et,
selon O. Rey Castelao, plus précisément les années 1770–1780 suivies de l’acmé que
constitue la Révolution. À la limite cette datation précise vaut pour l’Espagne mais
elle peut fluctuer très légèrement sans s’en écarter résolument. C’est le cas en France
avec l’expulsion des Jésuites et les freins aux vocations religieuses édictées par la
monarchie qui survinrent un tout petit peu plus tôt, dans les années 1760, sans que
pour autant on ne doive remettre en cause le calendrier ainsi proposé. À ce moment,
les réguliers accusés d’inutilité sociale étaient particulièrement visés ; l’attitude des
populations devint plus critique envers la propriété du clergé ; la dîme fut de plus en
plus contestée. Des projets de confiscations des propriétés ecclésiastiques évoqués
par P. Perluss fleurirent dans les 20 années qui précèdent la fin de l’Ancien Régime.
La vente des biens nationaux, la desamortización3 aussi bien que la suppression du
prélèvement décimal étaient sans doute bien préparées dans les esprits avant le choc
de la Révolution.

Pourquoi la crise ?
La responsabilité de cette crise incombe à plusieurs facteurs.
En premier lieu, l’attitude des pouvoirs politiques de plus en plus hostiles à l’accumulation des richesses par le clergé. On serait tenté de dire que se produisit une certaine
laïcisation du pouvoir. On attendait davantage le succès de ses armes, de la force de
3 B. BODINIER, R. CONGOST, P. F. LUNA (ed.), De la Iglesia al Estado. Las desamortizaciones de bienes eclesiásticos
en Francia, España y América Latina (Monografías de historia rural, 7), Zaragoza 2009.
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ses troupes que d’un hypothétique appui divin et il n’était plus aussi nécessaire de
se reposer sur l’intervention des clercs ou de remercier le ciel pour ses bienfaits. Le
don de Saint-Jacques aurait-il été pensable au XVIIIe siècle ? Bientôt le clergé apparut
davantage comme un concurrent dont l’influence sur les esprits risquait de contrebalancer l’emprise de l’État absolutiste ou autoritaire. C’est dans ce contexte que se
situa l’expulsion des Jésuites et la confiscation de leurs biens dans la seconde moitié
du XVIIIe siècle en France et un peu partout en Europe, en Autriche par exemple. En
fait, dès le XVIIe siècle, la monarchie française entendit restreindre, en fait interdire, les
donations faites au clergé. Elle entendait éviter une extension illimitée de la propriété
ecclésiastique, telle qu’elle se poursuivait depuis des siècles en exploitant le fait que
les biens étaient déclarés de mainmorte et que les aliénations étaient sinon interdites, du moins fortement freinées par des dispositifs extrêmement restrictifs et protecteurs. Le conflit culmina avec l’édit de 1749 qui n’était, certes, que l’un des avatars
de cette pression de plus en plus insistante exercée au fil des édits par la monarchie,
mais qui mettait un point d’arrêt à la conquête du sol par le premier Ordre4, en même
temps qu’il s’en prenait à la multiplication des rentes accumulées par les « gens de
mainmorte ».
En second lieu, le tournant idéologique qui se produisit dans les sociétés occidentales
à l’époque moderne. Si le pauvre était moins bien accepté et s’il assurait moins aisément l’entrée au paradis pour les généreux donateurs, l’oisif fut carrément réprouvé.
Un nouveau rapport au religieux s’instaura, quand il ne fut pas battu en brèche par un
scepticisme voire un athéisme militant. À ce jeu, le clergé séculier ne fut pas épargné.
Les chanoines avaient très mauvaise presse et étaient partout dénoncés comme des
parasites. Ils cristallisaient les critiques et les haines. Les ordres religieux, surtout s’ils
étaient contemplatifs et inactifs étaient considérés comme inutiles, et donc c’est bien
sur eux que s’exercèrent les mesures rigoureuses mises en place par les autorités politiques. Bientôt, en Espagne, les ilustrados plaidèrent pour la suppression des ordres
inutiles5. En France, la confiscation des biens d’Église avec la vente des biens nationaux et la suppression de la dîme trahissaient le fait que l’on avait franchi un nouveau pas. L’État n’avait plus besoin de recourir aux services des clercs pour assurer
l’assistance ou l’enseignement. Il pouvait nationaliser ces fonctions et donc s’emparer
des biens du clergé, qui, selon les Constituants, ne constituaient guère plus qu’une
contrepartie pour les charges qui incombaient à leurs propriétaires. Bien plus, comme
le soulignent F. Landi et G. Rocca, le secours aux pauvres ne faisait plus recette, si l’on

4 Édit qui renouvelle toutes les dispositions des lois précédentes sur les établissements et les acquisitions des
gens de main-morte, et y ajoute les mesures les plus propres à en assurer l’exécution, Versailles, août 1749, édité
par DECRUSY, ISAMBERT, TAILLANDIER, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789..., t. 22, Paris 1830, no 658, pp. 226–235; J. IMBERT, Les Gens de mainmorte avant l’édit d’août 1749,
« Cahiers des Annales de Normandie », 24, 1992, pp. 337–346.
5 P. F. LUNA, La reforma de la sociedad y la defensa de los derechos del propietario, según G.M. de Jovellanos,
a finales del Antiguo Régimen, Oviedo 2006; IDEM, Los proyectos de reforma de la posesión y propiedad de la
tierra, [in :] J. ASTIGARRAGA, M. V. LóPEZ-CORDóN, J. M. URKIA ETXABE (ed.), Ilustración, ilustraciones, Donostia-San
Sebastián 2009, pp. 547–560.
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ose dire. L’assistance fut de plus en plus considérée comme un encouragement à la
paresse et cette position priva l’Église de l’une des bases de sa légitimité sociale.
En troisième lieu, la baisse de la religiosité qui intervint au XVIIe siècle. Elle traduisit
un changement du sentiment religieux sans précédent qui tarit l’une des ressources
du clergé, celle procurée par les versements des fidèles. Il n’est que de regarder les
clauses testamentaires en Provence qui comportaient de moins en moins de fondations de messes et traduisaient un nouveau rapport à la religion, plus intériorisée,
moins ostentatoire6. La baisse attestée du revenu du casuel reçu par certaines communautés religieuses pose clairement la question de l’affaissement des pratiques de
dévotion, qui diminua les recettes et, à terme, mit en danger la survie même de l’institution. Mais ici une autre interprétation ressort de l’article de P. Perluss. Ne peut-on
penser que l’affaissement de ces pratiques répondait à une nécessité : diminuer la
pression sur les desservants, incapables de faire face, physiquement et matériellement, à la multiplication des offices et ainsi réduire l’érosion des propriétés ecclésiastiques liée à une telle inflation ? Cette hypothèse trouve une certaine crédibilité
lorsqu’elle est appelée à la rescousse pour expliquer les problèmes rencontrés par les
Oratoriens à Toulouse. Si la prolifération des messes était un atout financier, à terme
elle pouvait étouffer l’institution qui se trouvait bien en peine de faire face aux obligations qui lui incombaient au vu du nombre d’offices requis.
Mais ce n’est pas tout. La baisse des vocations, et en tout cas des effectifs des communautés, traduisit parfois un réel essoufflement qui était aussi un symptôme de la
crise du clergé et qui rebondit sur sa gestion temporelle. Il est symptomatique que
les Oratoriens de Toulouse rencontraient les plus grandes difficultés à recruter. Crise
de vocations ? Ou effet de saturation né de l’excès des créations ? Concurrence exacerbée avec les Jésuites ? Soupçon de Jansénisme ? Toujours est-il que cette carence
est l’une des explications avancées par E. Martinazzo et K. Saule pour rendre compte
de l’échec toulousain. Certains ordres étaient tellement affaiblis dans leur effectif
qu’ils devinrent vulnérables. La puissante abbaye de Chaalis ne comptait plus que 12
moines au moment de la Révolution dont trois seulement résidaient, tous infirmes !
Bien des couvents furent fermés au XVIIIe siècle faute de recrues ou en raison de leurs
difficultés financières. La monarchie française s’employa à réduire le nombre de communautés sur ces critères en 1768, rappelle P. Perluss, qui par ailleurs découvre un
fait troublant : ce qu’il appelle la laïcisation des couvents qui abritaient un pourcentage de plus en plus élevé de clercs non ordonnés, frères convers et domestiques.
Un facteur ou un symptôme de crise ? Là encore il ne faut pas généraliser. Certains
monastères ne se vidaient nullement. Le clergé séculier ne fut pas toujours touché
par cette désaffection. Les chapitres résistaient. Il en va ainsi dans le diocèse de Clermont étudié par S.Gomis. L’accès au chapitre resta piloté par la recherche d’un statut
et d’un revenu régulier pour leurs enfants par les familles. Mais ce bel enthousiasme
contraste avec la chute des fraternités de prêtres qui déployaient notamment, en
6 M. VOVELLE, Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle (Civilisations et mentalités),
Paris 1973.
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dehors de leur fonction religieuse, une intense activité de crédit auprès de leurs débiteurs ruraux. Un tel recul traduisit une certaine désaffection de la part des postulants
et une remise en cause de leur utilité religieuse. Il signa du même coup le déclin du
rôle économique qu’ils exerçaient jusqu’alors à travers les activités de crédit.
Enfin, en quatrième et dernier lieu, la gestion de leurs propriétés par les ordres religieux fut parfois incertaine. La pratique qui consistait à partager les bénéfices entre
les chanoines ne laissait que peu de marge de manœuvre à leur institution pour procéder à des investissements. Mais, surtout, beaucoup de monastères étaient profondément endettés et au bord de la cessation de paiement. Ainsi la puissante abbaye
de Chaalis était-elle asphyxiée par les dettes. Une gestion aventureuse laisse apparaître un endettement à hauteur de la somme faramineuse de 1 400 000 livres en
1783 lorsque finalement ses biens furent saisis7. Était-ce un cas isolé ? On comprend
mieux pourquoi la Révolution vendit les biens d’Église francs de dettes. Aurait-elle
trouvé des acheteurs sans cet appât ? À l’inverse, d’autres communautés géraient
leur patrimoine avec rigueur. Trop, peut-être, s’attirant ainsi les foudres de la population. Ainsi, les chanoines du chapitre cathédral de Chartres entendaient-ils profiter
de leur position et tirer parti de la conjoncture favorable qui fut celle du XVIIIe siècle.
Ils ne laissèrent passer aucune occasion de tirer des revenus substantiels de leurs
terres. Il n’est pas très étonnant que, tout comme les chanoines espagnols, ils n’aient
guère été populaires et qu’ils attisèrent les rancœurs à la veille de la Révolution. Une
autre manière de s’affaiblir à terme ?

Comment affronter la crise ?
Il faut d’abord se défaire de l’illusion d’une grande pauvreté du clergé séculier, et
notamment des curés de campagne, sous l’Ancien Régime. Il faut tout aussi bien
renoncer à conclure à leur paupérisation au XVIIIe siècle. Le cas du diocèse de Clermont, analysé par S. Gomis, montre bien que le revenu curial moyen atteignait 1550
livres à la veille de la Révolution, ce qui est loin d’être faible et, mieux, qu’il quadrupla
sur le siècle, donc qu’il accompagna au moins la progression estimée de la richesse
nationale. Les chapitres espagnols furent certes confrontés à la stagnation de leurs
revenus mais ils adoptèrent tout un catalogue de dispositions pour rationaliser et
rendre plus efficaces la perception des rentes qui leur étaient dus. Ils échappèrent
aux mesures prises par la Couronne pour exproprier une partie des biens de l’Église,
ils continuèrent de bénéficier d’un relatif privilège fiscal et ils parvinrent à se décharger des prélèvements exigés pour financer la guerre.
Ces échappatoires participaient de tout un ensemble de mesures d’évitement imaginées par les institutions pour ne pas payer. Ainsi, le chapitre de Saint-Jacques
aurait-il imaginé une comptabilité tellement sophistiquée qu’elle décourageait la
surveillance et le prélèvement fiscal. De la même manière, selon F. Landi, les Ordres
mendiants italiens entretenaient l’illusion comptable d’un flux de ressources nul,
7 G. POSTEL-VINAY, La terre et l’argent. L’agriculture et le crédit en France du XVIIIe au début du XXe siècle (Evolution de l’humanité), Paris 1998, p. 117.
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à partir du moment où il était admis que les ressources en nature autoconsommées n’étaient pas prises en compte. Le jeu comptable sur les entrées et les sorties
de numéraire et de denrées était à la racine de l’accumulation et resta en vigueur
jusqu’à l’arrivée des Français. Mais, même alors, les pratiques de détournement multiples permirent de surmonter l’obstacle de l’expropriation. Les Réguliers parvinrent
à recouvrer leurs propriétés en un demi-siècle et donc à restaurer leur puissance foncière. La nouvelle vague de confiscations qui survint à partir de l’Unité amena l’Église
à prendre acte que les biens mobiliers étaient beaucoup plus faciles à préserver que
les biens immeubles, à arbitrer en ce sens pour gérer son patrimoine et échapper
ainsi à l’appétit des États. L’affaiblissement foncier ne fut pas synonyme d’affaiblissement économique. C’est par la fondation de tontines, de sociétés par actions et de
sociétés immobilières que les instituts religieux retrouvèrent leur richesse perdue et
reconstituèrent leur patrimoine. Bien mieux, en Italie, ils parvinrent à sauvegarder
leurs biens malgré les lois édictées par l’État italien.
Cette capacité à rebondir ne fut pas unique. Ainsi les reculs de la Réforme furentils contrebalancés par la création de nouvelles communautés sous l’égide de la
Contre-Réforme. Il est clair qu’en France, selon P. Perluss, le XVIIe siècle fut encore
une période faste pour les ordres religieux qui bénéficièrent de nombreux dons
et que, comme nous l’avons vu, le redressement fut spectaculaire. Mieux même.
Les conflits internes de l’Église (Jansénisme...), considérés au début de cet article
comme des facteurs de déclin, peuvent aussi bien être regardés comme des facteurs de dynamisme et de renouveau dans le climat religieux exacerbé qui s’instaura alors. Il n’est pas peu significatif que la congrégation de l’Oratoire de France
créée en 1611 ait connu une époque faste au cours du XVIIe siècle, si l’on suit E. Martinazzo et K. Saule. Pas plus au XVIIe siècle qu’au XIXe et au XXe siècle, les revers
essuyés n’annihilèrent les efforts de redressement entrepris par le clergé. Dissous
en 1792, comme toutes les congrégations, l’Oratoire renaquit de ses cendres en
1852. Après la Révolution, rappelle G. Rocca, de nouveaux ordres émergèrent, tandis que, dans le cadre de leurs missions en Afrique à partir de la fin du XIXe siècle, les
religieux prenaient en charge de nouvelles activités économiques. Selon l’auteur,
l’expansion se poursuivit jusqu’en 1950 et le déclin (la crise ?) ne commença que
lorsque les États s’emparèrent des fonctions qu’occupaient jusqu’alors les instituts,
notamment en matière d’enseignement et de soin.
Il serait donc erroné de croire que le déclin du clergé fut général et irréversible. Même
sous l’Ancien Régime, certaines communautés parvenaient mieux que d’autres à tirer
leur épingle du jeu. Il est certain que le volume des possessions et le niveau des ressources n’étaient nullement neutres. Les plus riches étaient sans doute en meilleure
posture, mais cela n’épuise pas la question. On peut dire que la structure des recettes
jouait également un rôle crucial dans la mesure où certaines d’entre elles étaient
moins sensibles à la conjoncture, aux réactions des fidèles ou à l’action des politiques
que d’autres. Ces différences transparaissent lorsqu’on considère les revenus, et singulièrement les revenus locatifs, d’un échantillon de grandes institutions ecclésiastiques parisiennes, tels qu’ils ont pu être calculés par P. Perluss. Si leur progression
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atteste globalement un doublement d’un bout à l’autre du XVIIIe siècle, le bilan est
assez contrasté. Les exploits de gestion de Saint Germain des Prés n’ont rien à voir
avec la modestie des gains enregistrés par les Chartreux, pour ne prendre que ces
deux exemples. Encore faudrait-il relativiser la performance de Saint-Germain qui ne
fit qu’accompagner la hausse générale des prix et qui ne parvint pas à lui assurer un
gain en rapport avec la progression du produit brut du pays, tel qu’on peut essayer
de l’évaluer « à la louche ». On ajoutera qu’elle ne parvint à ce résultat qu’en recourant
à des investissements dont le volume est loin d’être négligeable et en se reposant
largement sur les recettes issues des lods et ventes, comme toutes les seigneuries
d’ailleurs8. Mais, précisément, ces lods et ventes disparurent avec la Révolution...
Ici nous touchons du doigt un aspect important de la question, déjà abordé dans son
volet négatif : la qualité de la gestion par les institutions. En contrepartie de certaines
pratiques dangereuses qui conduisaient à la ruine, on mettra en lumière la gestion
prudente, allergique au risque, de la congrégation de l’Oratoire, telle qu’elle est décrite par E. Martinazzo et K. Saule pour le XVIIe siècle. À quoi faut-il attribuer cette
attitude ? À la rigueur voire au pointillisme de la maison mère ? Aux déboires issus
d’expériences antérieures malheureuses dans la création de maisons non viables ?
Gênés ou échaudés, les Oratoriens furent-ils victimes d’une conjoncture défavorable,
celle de la fin du XVIIe siècle, qui réduisit leurs disponibilités ou ruina certaines de
leurs initiatives ? Les difficultés financières rencontrées à Toulouse résultaient d’une
multitude de causes, notamment d’un l’endettement excessif et de charges trop
lourdes, mais aussi d’un contexte économique très défavorable alors que la ville était
en plein marasme, accablée par l’effondrement de la production du pastel qui représentait une source de richesse difficilement remplaçable.
Il n’est pas inutile de revenir une dernière fois sur les phases de déclin et d’essor du
clergé. À travers des parcours autonomes et parfois divergents, mais finalement
entrecroisés, les expériences invoquées militent pour la pertinence du découpage
proposé. Il permet de mettre en valeur une tendance de moyenne durée, étalée sur
deux siècles et demi, qui s’adapte plus ou moins bien aux temporalités qui rythment
l’action des différents acteurs et au calendrier de leurs parcours. Elle se superpose
à des mouvements de plus court terme, eux-mêmes saccadés, faussement aléatoires,
constellés d’essors et de repentirs, avec des embellies, des rémissions et des échecs,
et elle s’inscrit dans une évolution de longue durée, qui dessine de plus larges cycles.
On retrouve au fil des cas évoqués des convergences chronologiques qui rythment
les itinéraires empruntés, des similitudes dans les difficultés rencontrées, les solutions trouvées ou les impasses empruntées.
En réalité c’est tout le problème de la gestion du patrimoine de l’Église, de ses revenus, de ses charges, de ses dettes ou de ses profits qui se trouve ici posé et qu’il
s’agit de décrypter. De ce point de vue, la création, le maintien, la disparition des
8 G. AUBIN, La Seigneurie en Bordelais au XVIIIe siècle d’après la pratique notariale (Publications de l’Universitè
de Rouen, 149), Rouen 1989 ; M. CONESA, D’herbe, de terre et de sang. La Cerdagne du XIVe au XIXe siècle (Études), Perpignan 2012.
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institutions et des hommes qui les habitaient furent le produit de leurs décisions,
de leur engagement ou de leur désintérêt, de leur hardiesse ou de leur pusillanimité, de leur savoir-faire ou leur incompétence. Mais il serait bien réducteur d’en rester
là. Les textes proposés incitent tous à aller voir plus loin. L’évolution de la société et
des mentalités, les prises de position du politique, les nécessités sociales, les vicissitudes du religieux expliquent ces volte-face incessantes que l’on peut observer et
qui risquent de rendre cette histoire peu lisible si on la toise de trop près, de manière
parcellaire ou strictement monographique. Au-delà, en filigrane, favorisant ou handicapant cette gestion, le rapport à la conjoncture apparaît déterminant qui permet
ou ne permet pas certaines audaces, oblige à certains replis, ou les rend souhaitables.
De tout cela le clergé n’avait guère la maîtrise.
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Od potęgi do upadku. Kryzys czy kryzysy duchowieństwa?
Streszczenie
Autorzy prezentowanych tekstów podają w wątpliwość przekonanie o gospodarczym, finansowym i ziemskim
kryzysie, z którym kler miał się zmagać przez ponad dwa stulecia. Analizują ów kryzys, wykorzystując w tym
celu kwestionariusz pozwalający na przebadanie źródeł i ustalenie w ten sposób, do jakiego stopnia można
faktycznie przyjąć, że mamy do czynienia z kryzysem, a następnie na przybliżenie czynników, które mogłyby go
wyjaśnić, wreszcie na ustalenie, czy kryzys ów został przezwyciężony, czy też nie. Wydaje się, iż duchowieństwo
musiało zmierzyć się z kilkoma kryzysami, które mniej lub bardziej były związane ze zmianami w podejściu
państwa oraz z reakcjami wiernych i całego społeczeństwa. Samego duchowieństwa nie można też zwolnić
z odpowiedzialności ze względu na nierówną jakość zarządzania, choć należy stwierdzić, że wpływ na nie miała niekorzystna sytuacja ekonomiczna. Błędem byłoby jednak wierzyć w istnienie ogólnego, nieprzerwanego
i nieodwracalnego kryzysu, ponieważ w tym okresie były momenty wytchnienia, szans i ratunku; niektóre instytucje kościelne radziły sobie z kryzysem lepiej niż inne dzięki temu, że osiągnęły krytyczną wielkość, dzięki
swoim umiejętnościom czy też dzięki przypadkowi.
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From an apogee to a decline. A crisis or crises of the clergy?
Summary
The authors challenge the belief in an economic, financial and land crisis which the clergy apparently faced for
over two centuries. They examine the crisis, using a questionnaire allowing them to question the sources and
thus to determine to what extent it is really possible to assume that we are dealing with such a crisis, then to
bring to light factors which could explain it, and, finally, to establish whether the crisis was overcome or not.
It seems that the clergy had to face several crises, all more or less associated with changes in the attitude of
the state, as well as with reactions of the faithful and of society as a whole. The clergy themselves should not
be exempt from responsibility due to the uneven quality of their management, although it has been affected
by unfavourable economic circumstances. It would be wrong, however, to believe in a general, continuous, irreversible crisis, as there were moments of respite, opportunity and salvation; some ecclesiastical institutions
have managed to overcome the crisis better than others by reaching a critical size or thanks to their skills, or
by chance.
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Książki ze skasowanych klasztorów w bibliotekach dekanalnych
na obszarze archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej –
zarys problematyki, rekonesans i perspektywy badawcze*

Stan badań nad losami książek z bibliotek po klasztorach
skasowanych na obszarze Wielkopolski
Losy książek ze skasowanych wielkopolskich klasztorów nie doczekały się dotąd
gruntownego opracowania. Dotychczasowe informacje w literaturze ograniczały
się do kilkuzdaniowego ogólnego opisu etapów historii rozpadu bibliotek poklasztornych.
Pierwsze teksty zostały opublikowane przed wybuchem II wojny światowej przez
autorów zarówno niemieckich, jak i polskich. W tekście niemieckiego radcy bydgoskiej rejencji Martina Meyera1 historia rozpadu bibliotek klasztornych ujęta jest
bardzo krótko. Pisze on, że najpierw część książek trafiła do Królewskiej Biblioteki
w Berlinie, następnie część podarowano gimnazjom, resztę oddano do dyspozycji
arcybiskupa poznańskiego, który rozdzielił je pomiędzy seminaria i biblioteki dekanalne. Autor ani nie określił proporcji, w jakiej rozdysponowano książki pomiędzy
różne instytucje, ani nie ocenił, jakie książki miały trafić do Berlina. W pierwszych
tekstach polskich autorów: Jana Kantego Noryśkiewicza2, Andrzeja Wojtkowskie* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
1 M. Meyer był historykiem amatorem, związanym z bydgoskimi towarzystwami historycznymi (od
1880 r. działało w Bydgoszczy Historische Gesellschaft für den Netzedistrikt, które w 1902 r. weszło w skład
Deutsche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft). W swoim tekście ogólnie opisał proces kasaty klasztorów w rejencji bydgoskiej. Można jedynie przypuszczać, że jako radca rejencji miał dostęp do akt swojego
urzędu i oparł się na nich. M. MEYER, Die Säkularisation der Klöster im Regierungsbezirk Bromberg, „Zeitschrift
der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen”, 1900, 15, s. 170–171. Na temat działalności niemieckich stowarzyszeń historycznych w Bydgoszczy oraz ich publikacji por. D. MATELSKI, Mniejszość niemiecka
w Wielkopolsce w latach 1919–1939 (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Historia, 187), Poznań 1997, s. 289–290.
2 J. K. NORYŚKIEWICZ, Sekularyzacja klasztorów w Wielkopolsce przez rząd pruski, „Przegląd Teologiczny”, 6,
1925, 3, s. 282, przedstawił pierwszy ogólny zarys historii kasat pod zaborem pruskim. Napisał również: „Po
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go3 i Edmunda Majkowskiego4 schemat rozpadu bibliotek poklasztornych zarysowany jest podobnie, jednak zwraca uwagę nacisk położony na fakt wywiezienia
do Niemiec najcenniejszych ksiąg. J. K. Noryśkiewicz stwierdził, że oprócz tego, że
„rząd wysyłał całymi cetnarami książki do Berlina”5, to jeszcze niektóre z nich trafiały
także do bibliotek uniwersyteckich w Heidelbergu, Królewcu i Wrocławiu6. A. Wojtkowski dodał z kolei, że z Berlina niektóre książki trafiły „nawet do Muzeum Brytyjskiego w Londynie”7, i wskazał, że „urzędnicy pruscy sprzedali [książki] za bezcen na
makulaturę jako „gänzlichwertlos”8. Jako ówczesny dyrektor Biblioteki Raczyńskich
podkreślił również, że jej fundator, hr. Edward Raczyński, i jego bibliotekarz, Józef
Łukaszewicz, ratowali skazane na zagładę książki.
Pełniej, choć również skrótowo, losy książek poklasztornych scharakteryzował
Edward Majkowski, który wskazał, że w pierwszej kolejności wybór książek z bibliotek skasowanych klasztorów przysługiwał Bibliotece Królewskiej w Berlinie, następnie bibliotekom uniwersyteckim w Królewcu i we Wrocławiu. Majkowski, ówczesny
dyrektor poznańskiego archiwum archidiecezjalnego, pominął zupełnie poznańskie
gimnazja jako kolejnych obdarowanych, wskazał natomiast, że
to, co pozostało, oddawano do dyspozycji Arcybiskupa Gnieźn. i Poznańskiego. Ten znów przekazywał
książki bądź w całości, bądź częściowo po dokonaniu wyboru, Bibljotece Seminaryjnej. Z książek, które
nie weszły w skład Bibljoteki, utworzono w obydwu Archidiecezjach szereg t. z. bibljotek dekanalnych9.

Niestety, żaden z tych badaczy nie wskazał, na jakich źródłach się oparł – mimo to na
podstawie ich prac utrwalił się obraz losów bibliotek poklasztornych w Wielkopolsce,
w którym wywóz najważniejszych z nich do Berlina oraz kilku innych uniwersytetów
pruskich zajmuje ważne miejsce. Ks. Marian Fąka powtórzył informacje za J. K. Noryśdokonanej sekularyzacji zostały jeszcze do załatwienia drobniejsze kwestje jak podział bibljotek, ołtarzy, dzwonów oraz dyspozycje co do ulokowania funduszy mszalnych. Zakony posiadały w bibljotekach
nieocenione skarby rękopisów, pierwodruków itd. Na podstawie ministerialnego rozporządzenia z dnia
14 maja 1835 Flottwell nakazał zbadać stan książkowy, a ułożone katalogi przesłać do Berlina. Ministerstwo Kultury i Oświaty zamierzało te dzieła wybrać, które na przeniesienie do Berlińskiej bibljoteki królewskiej zasługiwały” (Reg. II. Byd. II. 73 Fol. 29). Do poznańskiego archiwum państwowego zaś i do bibliotek
gimnazjalnych miały być przekazane wszelkie polskie dokumenty, dzieła historyczne i opisy zakonów.
3 A. WOJTKOWSKI, Przyczynek do charakterystyki gospodarki pruskiej w wielkopolskich bibliotekach klasztornych, „Kronika Miasta Poznania”, 6, 1928, 1, s. 106, wyszedł w swoim krótkim tekście od zasobów ówczesnego Archiwum Państwowego w Poznaniu, pisząc: „W Archiwum Państwowym na Górze Przemysława jest
niemało aktów dotyczących bibljotek klasztorów, kasowanych pospiesznie od r. 1833. Rozproszenie tych
bibljotek, nagromadzonych pracą kilku wieków, jest jednym z najcięższych przewinien władz pruskich
w stosunku do ruchu umysłowego w Wielkopolsce”.
4 E. MAJKOWSKI, Bibljoteka Archidiecezjalna, [w:] S. WIERCZYŃSKI (red.), Bibljoteki Wielkopolskie i Pomorskie,
Poznań 1929, s. 7, krótko odwołał się do książek poklasztornych, opisując zasób poznańskiej biblioteki
archidiecezjalnej.
5

J. K. NORYŚKIEWICZ, Sekularyzacja klasztorów w Wielkopolsce, s. 282.

6

Ibidem.

7

A. WOJTKOWSKI, Przyczynek, s. 106.

8 Ibidem.
9 E. MAJKOWSKI, Bibljoteka Archidiecezjalna, s. 7.
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kiewiczem i A. Wojtkowskim, dodając: „resztę [książek] przekazano bibliotekom seminaryjnym, dekanalnym lub nawet parafialnym”10. Według Piotra Pawła Gacha książki
z bibliotek poklasztornych przekazano do Biblioteki Królewskiej w Berlinie, następnie
do bibliotek uniwersyteckich w Królewcu i Wrocławiu, potem do gimnazjów, a resztę
do seminariów i bibliotek dekanalnych11. Według Bogumiły Kosmanowej najcenniejsze księgi wywieziono z kraju do Berlina, Wrocławia, Królewca12, część zaś trafiła do
bibliotek seminariów duchownych i dekanalnych13.
Ostatnio Jolanta Gwioździk, opierając się głównie na literaturze przedmiotu, podjęła próbę przedstawienia losów bibliotek po skasowanych klasztorach pod trzema
zaborami14. Charakteryzując likwidację klasztornych księgozbiorów pod zaborem
pruskim, przyjęła, że akcja władz pruskich przebiegała tak samo w Wielkopolsce
(Wielkim Księstwie Poznańskim) i byłych Prusach Królewskich (pruskiej prowincji
Prusy Zachodnie)15. Traktując cały obszar zaboru pruskiego jednolicie, stwierdziła,
że książki poklasztorne przekazywano „regencjom odpowiednich prowincji”, a także do bibliotek berlińskich, następnie szkół i instytucji państwowych oraz bibliotek
seminaryjnych i kapitulnych16. Jednak książki poklasztorne nie były przekazywane
regencjom – do tych pruskich urzędów trafiały wyłącznie archiwa poklasztorne, które ostatecznie złożono w budynku Naczelnego Prezydium Prowincji w Poznaniu17.
Nie były one także przekazywane „instytucjom państwowym”. Nieporozumieniem
jest też wymienienie w tym kontekście (wśród rzekomo obdarowanych instytucji
państwowych) Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, które po pierwsze nie było
instytucją państwową, lecz polskim stowarzyszeniem, a po drugie powstało dopiero
w 1857 r., czyli kilkadziesiąt lat po okresie likwidacji księgozbiorów po skasowanych
klasztorach wielkopolskich.
10 M. FĄKA, Stan prawny kościoła katolickiego w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1815–1850 w świetle prawa pruskiego. Studium prawnohistoryczne, Warszawa 1975, s. 345–346.
11 P. P. GACH, Mienie polskich zakonów i jego losy w XIX wieku (Mozaika. Seria Monografii, 1), Rzym 1979, s. 73–76.
12 B. KOSMANOWA, Biblioteki polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Historia, 102), Poznań 1982, s. 42–43.
13 Ibidem, s. 130–131. Autorka częściowo oparła się na informacjach Majkowskiego, częściowo na kwerendzie w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Ponieważ niedokładnie wskazała źródła, z których
czerpała, nie zawsze wiadomo, z których materiałów korzystała.
14 J. GWIOŹDZIK, Pokasacyjne losy księgozbiorów klasztornych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów, [w:] M. DERWICH (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na
Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. III: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach
1954–1956 (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, curavit Marcus DERWICH, Series I: Colloquia, 8/III),
Wrocław 2014, s. 137–150.
15 Ibidem, s. 140. Przy obecnym stanie wiedzy trudno dziś jednoznacznie ocenić, czy władze pruskie
tak samo postępowały w cieszącym się pewną autonomią Wielkim Księstwie Poznańskim i w istniejącej
od 1772 r. w Królestwie Prus prowincji Prusy Zachodnie. Proces likwidacji bibliotek klasztornych na tych
dwóch terytoriach wymaga szczegółowej kwerendy archiwalnej.
16

Ibidem.

17 Z. WOJCIECHOWSKA, Dokumenty i akta klasztorów w Archiwum Państwowym w Poznaniu – dzieje, zawartość i metody opracowania, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, 4, 1997, s. 60.
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W pracach poświęconych kasatom poszczególnych klasztorów losy bibliotek klasztornych są kwitowane kilkoma zdaniami18. Z kolei analizując poszczególne biblioteki,
autorzy zazwyczaj opisują skrupulatnie stan obecny, a więc w jakich współczesnych
książnicach znajdują się książki poklasztorne19. W mniejszym stopniu interesuje ich
sposób, w jaki książki dostały się do różnych bibliotek20 – w tym względzie podobnie
jak autorzy opracowań ogólniejszych posiłkują się wyżej wskazanymi publikacjami
przedwojennymi.

Co potwierdzają, a czego nie potwierdzają źródła
Utrwalony w dwudziestoleciu międzywojennym i powielany później obraz likwidacji księgozbiorów klasztornych – zakładający wywiezienie części książek za granicę
i pozostawienie reszty w Wielkopolsce – tylko częściowo potwierdzają źródła. Wśród
zachowanych w archiwach państwowych w Poznaniu i w Bydgoszczy dokumentów
dotyczących likwidacji bibliotek klasztornych, oprócz spisów i katalogów książek,
znajdują się archiwalia potwierdzające wywiezienie woluminów do dwóch berliń18 Niektórzy badacze opierali się tu tylko na literaturze ogólnej – np. J. MODRZEJEWSKI, Kasata jezuitów
poznańskich, „Kronika Miasta Poznania”, 4, 1997, s. 291–302, inni sięgali do akt archiwalnych – np. J. PAWŁOWCZAK, Zniesienie i wymarcie zakonu Reformatów na Śródce (z okazji 100-lecia istnienia Zakładu dla Głuchoniemych w klasztorze poreformackim), ibidem, 10, 1932, 1, s. 29; J. K. NORYŚKIEWICZ, Sekularyzacja klasztoru
OO. Bernardynów w Poznaniu. Wspomnienie w setną rocznicę, ibidem, 12, 1934, 2, s. 183–184; M. PUKIANIEC,
Kasata klasztoru w Lubiniu, „Ecclesiae. Studia z Dziejów Wielkopolski”, 5, 2010, s. 92–94; J. URBAN, Kasata
opactwa benedyktynów w Lubiniu, „Zeszyty Lubińskie”, 1, 1991, s. 48–56; P. ZAJĄC, Kasata klasztoru Cystersów
i pierwsze lata duszpasterstwa diecezjalnego w Obrze (1835–1840), „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”,
6, 2011, s. 143–174; A. CIESIELSKI, Materiały archiwalne do dziejów bibliotek w Wielkopolsce (biblioteki klasztorne cystersów), „Roczniki Biblioteczne”, 8, 1964, s. 457–461.
19 Por. Z. MALEWSKI, Bibliotheca Bernardina, „Przegląd Bydgoski”, 4, 1936, 3–4, s. 63–66; M. PŁOWENS, Biblioteka klasztorna w Obrze, „Przyjaciel Ludu”, 1993, 5–6 (47–48), s. 32–41; K. SARNOWSKA, Bibliotheca Bernardina,
[w:] Z życia i pracy bydgoskiej książnicy. Księga Pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy 1903–1963 (Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Popularnonaukowe, 1), Bydgoszcz 1965, s. 69–79; F. MINCER, Biblioteka
Bernardynów Bydgoskich i jej ofiarodawcy, „Kronika Bydgoska”, 11, 1989, s. 221–234; B. S. TOMCZAK, Biblioteka
bernardynów w Poznaniu w latach 1656–1836, „Poznańskie Studia Teologiczne”, 4, 1983, s. 401–422; L. GRAJKOWSKA, Biblioteka klasztorna cystersów w Wągrowcu, „Studia Gnesnensia”, 6, 1981, s. 209–220; A. SZUDROWICZ, Biblioteka klasztoru karmelitów w Kcyni, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2002, 78, s. 243–274;
R. WITKOWSKI, Biblioteki klasztorne opactw cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczpospolitej. Zarys problematyki i stan badań, [w:] A. M. WYRWA, J. STRZELCZYK, K. KACZMAREK (red.), Monasticon Cisterciense Poloniae,
t. 1: Dzieje i kultura męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej od średniowiecza do czasów współczesnych, Poznań 1999, s. 151–171; IDEM, Rekonstrukcje księgozbiorów trzech klasztornych bibliotek – benedyktynów w Lubiniu, jezuitów w Poznaniu i kamedułów w Bieniszewie (Rekonstrukce
tří Řádových knižních fondů – Benediktského v Lubini, Jezuitského v Poznani a Kamaldulského v Bieniszewu),
[w:] R. KRUŠINSKÝ, T. VINTROVÁ (red.), Bibliotheca Antiqua 2012: sbornik z 21. konferencje 7.–8. listopadu 2012
Olomouc, Olomouc-Ostrava 2012, s. 161–168; A. CZACHAROWSKI, Losy biblioteki i archiwum klasztoru mogileńskiego, „Zapiski Historyczne”, 41, 1976, 3, s. 167–174; J. RYŁ, Biblioteka klasztoru benedyktynów w Mogilnie na
początku XIX wieku, „Studia Gnesnensia”, 5, 1979–1980, s. 333–341.
20 Najwięcej szczegółów procesu likwidacji księgozbioru klasztornego przez władze pruskie i jego dalszego losu zawierają prace Jadwigi Rył na temat biblioteki bydgoskich bernardynów: J. RYŁ, Losy biblioteki
bernardynów w Bydgoszczy po kasacie klasztoru w świetle odnalezionych dokumentów, „Studia Gnesnensia”,
7, 1982–1983, s. 337–348; Katalog książek biblioteki pobernardyńskiej w Bydgoszczy, wyd. J. RYŁ, ibidem, 8,
1984–1985, s. 293–350.
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skich bibliotek (Uniwersyteckiej i Królewskiej)21 oraz wskazujące na przekazanie książek bibliotekom gimnazjów poznańskich (katolickiemu Gimnazjum Marii Magdaleny,
znajdującej się przy nim bibliotece alumnatu i ewangelickiemu Królewskiemu Gimnazjum Fryderyka Wilhelma)22.
Najpierw bibliotekarze berlińscy dokonali selekcji w bibliotekach klasztornych, następnie Naczelny Prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego Edward Flottwell wydawał decyzje dotyczące losów pozostałych poklasztornych książek. W pierwszej kolejności zaopatrzone zostały trzy wspomniane wyżej biblioteki: dwóch gimnazjów i alumnatu23.
Następnie pozostałości bibliotek klasztornych zostały przekazane władzom kościelnym. Akta poznańskiego i gnieźnieńskiego konsystorza arcybiskupiego przechowywane w archiwach archidiecezjalnych w Gnieźnie i Poznaniu potwierdzają przekazanie części księgozbiorów do bibliotek seminaryjnych w Gnieźnie i Poznaniu24 oraz do
bibliotek dekanalnych25.
21 Dokumenty znajdują się w aktach związanych z likwidacją poszczególnych klasztorów, zgromadzone są
w Archiwum Państwowym w Poznaniu (dalej: AP Poznań), w zespole Rejencja w Poznaniu. Podstawowe dokumenty w tym zakresie to jednostki: sygn. 4466, Die Bibliothek des Reformatenklosters Woznik; sygn. 4453, Die
Bibliothek des Reformatenklosters zu Samter; sygn. 4437, Die Bibliothek des Reformatenklosters zu Goerchen; sygn.
4338, Die Bibliothek der Franciskanerklosters zu Grabow; sygn. 4185, Die Bibliothek des Dominikaner Monchsklosters zu Posen; sygn. 4123, Die Bibliothek des Cistercienserklosters zu Owinsk; sygn. 4100, Die Bibliothek des Cistercienserklosters zu Primnet; sygn. 4079, Die Bibliothek des Cistercienserklosters zu Paradies; sygn. 4062, Die Bibliothek
des Cistercienserklosters zu Obra; sygn. 4039, Die Bibliothek des Cistercienserklosters zu Blesen; sygn. 4019, Die Bibliothek des Bernhardinerklosters zu Fraustadt; sygn. 3997, Die Bibliothek des Bernhardinerklosters zu Posen; sygn.
3949, Die Bibliothek des Bernhardinerklosters Graetz; sygn. 3912, Verzeichniss der Bücher in der Bibliothek des augehobenen Benediktinerklosters zu Lubin; sygn. 3904, Die Bibliothek des Bernhardinerklosters zu Lubin; sygn. 4019,
Die Bibliothek des Bernhardinerklosters zu Fraustadt. W Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, w porównaniu
z zasobem archiwum poznańskiego, zachowało się mało jednostek dotyczących bibliotek klasztornych w okresie kasat. Przykładem takiej dokumentacji jest: AP Bydgoszcz, Klasztor w Markowicach, sygn. 3.
22 Oprócz jednostek wymienionych w przyp. 21 potwierdzenia wyboru książek do Gimnazjum Marii
Magdaleny można odnaleźć również w zespole Gimnazjum Marii Magdaleny w AP Poznań, przede wszystkim w następujących jednostkach: sygn. 21, Acta betreffend die zur Einführung in die Schulanstalten der
hiesigen Provinz; sygn. 18, Gymnasialacten vom Jahre 1839; sygn. 2506, Acta betreffend die Bibliothek des
Königlichen Marien-Gymnasiums 1824–1836.
23 Szczegółowo proces likwidacji bibliotek klasztornych opisuje K. KŁUDKIEWICZ, Spisy i katalogi wielkopolskich bibliotek klasztornych z klasztorów skasowanych w Wielkopolsce pod rządami Prus do połowy XIX wieku
– charakterystyka i znaczenie, „Hereditas Monasteriorum”, 6, 2016, s. 101–142.
24 Źródła archiwalne potwierdzają przekazanie do biblioteki seminarium poznańskiego książek po bernardynach poznańskich (Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej: AA Poznań), Biskupi i arcybiskupi
poznańscy, sygn. OA X 520, k. 83) i kościańskich (potwierdzenie przewiezienia do seminarium w Poznaniu 24 XII 1828 r. książek z Kościana – ibidem, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11974, b.p.) Do
biblioteki seminarium poznańskiego trafiła także część książek z księgozbioru benedyktynów w Lubiniu
wraz z szafami bibliotecznymi (list radcy Rejencji Poznańskiej Stroedela z 1 V 1840 r. o przekazaniu książek
z Lubinia konsystorzowi arcybiskupiemu, na odwrocie notatka sporządzona w sekretariacie konsystorza,
z której wynika, że ta biblioteka ma zostać podzielona między biblioteki: seminaryjną, filipinów w Gostyniu
i dekanatu kościańskiego – ibidem, sygn. KA 15809, b.p.). W bibliotece seminaryjnej w Gnieźnie znalazły
się z kolei książki benedyktynów z Mogilna, bernardynów z Górki Klasztornej i reformatów z Pakości (AA
Poznań, Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA X 918, b.p.)
25 Przekazanie książek poklasztornych do bibliotek dekanalnych potwierdzają źródła przechowywane w AA
Poznań i Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie (dalej: AA Gniezno). W AA Poznań kluczowe są materiały w ze-
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W źródłach brak natomiast potwierdzenia wspomnianych wyżej tez o przewiezieniu książek z bibliotek poklasztornych do Heidelbergu, Królewca lub Wrocławia oraz
o przekazywaniu przez władze pruskie książek poklasztornych na makulaturę.

Stan badań nad bibliotekami dekanalnymi
w Wielkim Księstwie Poznańskim i Prowincji Poznańskiej
Biblioteki dekanalne były dotychczas przedmiotem badań zaledwie kilku autorów.
Na początku XX w. ich losami, funkcjonowaniem, a przede wszystkim zawartością zainteresowali się opiekunowie i dyrektorzy Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu,
księża Kamil Kantak26 i Edmund Majkowski27. B. Kosmanowa w swojej syntezie dziejów bibliotek w Wielkim Księstwie Poznańskim odnotowała ich istnienie, zwracając
uwagę przede wszystkim na czytelnictwo w nich, które oceniła bardzo nisko28.
Nieco miejsca bibliotekom dekanalnym poświęcił w swojej pracy o duchowieństwie
polskim w XIX-wiecznej Wielkopolsce Lech Bystrzycki. Choć jego publikacja jest oparta na skrupulatnych kwerendach źródłowych, nie udało mu się dotrzeć do wszystkich
materiałów archiwalnych. Podzielił historię bibliotek dekanalnych na etapy: początkowo duchowieństwo miało być niechętne pomysłowi zakładania bibliotek, później
było nastawione pozytywnie, ale w okresie kulturkampfu „ich rozwój uległ ponownie
znacznemu zahamowaniu”29. Nie wspomniał, że biblioteki dekanalne w większości
powstały na bazie księgozbiorów klasztornych.
Obraz bibliotek dekanalnych, jaki wyłania się z większości powyższych publikacji,
najlepiej oddają słowa E. Majkowskiego:
Bibljoteki dekanalne są nowszej daty. Powstały w czwartym dziesiątku ubiegłego stulecia z nakazu arcybiskupa Marcina Dunina, który pragnął w ten sposób uratować szczątki księgozbiorów klasztornych. W Archidiecezji Poznańskiej utworzono 14 takich bibljotek. Są to bibljoteki martwe. Nikt prawie z nich nie korzysta;
nie powiększają się inaczej jak chyba przez pozostałości po zmarłym proboszczu tego miejsca w którem
biblioteka się przechowuje. [...] Nie można jednak odmówić bibljotekom dekanalnym pewnych zasług. Zachowały dla potomności bądź co bądź dużą ilość starych druków, które inaczej napewnoby zginęły30.
spole Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA X 411 (częściowo paginowane, częściowo nie) oraz w zespołach
Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 9138, KA 10350, KA 10642, KA 9813, KA 10283, KA 10546, KA 10726, KA
10727, KA 10735, KA 10740, KA 10743, KA 10749, KA 11160, KA 10070, KA 10086, KA 10087, KA 10215, KA 10224,
KA 10642, KA 10723, KA 10724, KA 10735, KA 10744. W AA Gniezno chodzi o jednostki w zespołach: Archiwum
Kurii Metropolitalnej, sygn. AKM I. 42; Archiwum dekanatów, sygn. AD Kc. 27, AD Pl. 136–138, AD Pow. 133.
26 W 1918 r. wystąpił na zebraniu wydziału teologicznego poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
z referatem na temat bibliotek dekanalnych. Opisał w nim swoje wrażenia z wizytacji w bibliotekach dekanalnych w Grabowie, Krobi, Międzyrzeczu, Trzemesznie i Wągrowcu, zob. krótkie sprawozdanie Z naszych
bibliotek dekanalnych, „Dziennik Poznański”, nr 217 z 21 IX 1918, s. 2.
27 E. MAJKOWSKI, Bibljoteka Archidiecezjalna, s. 9.
28

B. KOSMANOWA, Biblioteki polskie, s. 129–131.

29 L. BYSTRZYCKI, Duchowieństwo polskie Kościoła rzymsko-katolickiego w Wielkopolsce w latach 1815–1918 (Publikacja Naukowa. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 2), Koszalin 1986, s. 180.
30 E. MAJKOWSKI, Bibljoteka Archidiecezjalna, s. 9.
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Dzieje bibliotek dekanalnych
Na podstawie archiwaliów zgromadzonych w archiwach archidiecezjalnych w Poznaniu i Gnieźnie można pokusić się o dokładniejsze przedstawienie dziejów bibliotek
dekanalnych, w tym rzucić nieco światła na losy książek poklasztornych.
Biblioteki dekanalne zawdzięczały swoje powstanie pomysłowi i determinacji abpa
Marcina Dunina, który 1 IX 1834 r. nakazał dziekanom swojej archidiecezji zaopiniować projekt powołania do życia bibliotek dekanalnych31. Pomysł był wynikiem
przemyśleń arcybiskupa na temat rozwoju intelektualnego duchowieństwa katolickiego32. Dunin powoływał się na istnienie takich bibliotek w diecezjach chełmińskiej
i warmińskiej, twierdząc, że pozwalają one
niedostatecznie nawet uposażonym Kapłanom podać łatwą sposobność do coraz większego doskonalenia się w naukach i posunięcia się na odpowiadający swojemu Stanowi stopień gruntowney oświaty33.

Aby poznać opinię wielkopolskiego duchowieństwa w kwestii powołania do życia
podobnych bibliotek, zadał dziekanom dekanatów następujące pytania:
1. Przy którym z Kościołów Każdego resp. Dekanatu najdogodniejszy i od ognia najlepiej zabezpieczony
lokal na umieszczenie Biblioteki Dekanalnej znajduje się?
2. W razie niedostatku stosownego lokalu w którymkolwiek z Dekanatów gdzieby dla dwóch a w potrzebie
i dla trzech Dekanatów z sobą najbliżej połączonych wspólną Bibliotekę najdogodniej umieścić można.
3. Jakieby należało przedsięwziąć środki do utrzymywania w dobrym budowniczym stanie lokalu na Bibliotekę przeznaczonego, jako też do sprawienia potrzebnych Utensiliów: szaf, stołów, stołków etc.
4. Któremu z Duchownych oprócz miejscowego Plebana dozor i kontrolla nad Biblioteką Dekanalną najkorzystniej może być powierzona?34

Pytania sugerowały adresatom, że biblioteki powinny powstawać w miejscach wyposażonych w odpowiednie umeblowanie; w lokalach bezpiecznych, znajdujących się
pod opieką odpowiedzialnych osób. Odzew na wezwanie arcybiskupa był pozytywny i niemal natychmiast duchowieństwo poszczególnych dekanatów archidiecezji
poznańskiej zdecydowało jednogłośnie o powołaniu do życia bibliotek dekanalnych.

31 AA Poznań, Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA X 411, k. 1–3 [Zarządzenie arcybiskupa Dunina
nr 664 z 1 IX 1834 r.].
32 Marcin Dunin, od chwili wybrania go na stanowisko arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego
w 1829 r., interesował się sprawami nauki szkolnej. W 1832 r. wydał specjalny okólnik, w którym nakazał
duchowieństwu regularne odwiedzanie szkół w parafii. Wyznaczył dwóch kanoników na swoich wizytatorów szkół. W kręgu interesujących go spraw znalazł się również poziom wiedzy i wykształcenia duchownych. Por. K. ŚMIGIEL, Słownik biograficzny arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, Poznań 2002,
s. 307; L. BYSTRZYCKI, Duchowieństwo polskie, s. 134–135, 178–183; M. BANASZAK, Marcin Dunin 1830–1842, [w:]
F. LENORT (red.), Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie w Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli
narodowej i w II Rzeczypospolitej, Poznań 1982, s. 121–159.
33

AA Poznań, Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA X 411, k. 1.

34

Ibidem, k. 2.
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W latach 1835–1836 powstało ich sześć35. W przesyłanych do arcybiskupa pismach
deklarowano znalezienie funduszy na lokale, na książki, na wyposażenie. W niektórych dekanatach (średzki i wałecki) duchowni uchwalili wielkość składek pieniężnych, które każdy z nich rocznie miał uiścić na zakup książek, w innych (nowomiejski
i obornicki) od razu skierowali prośbę o przekazanie do bibliotek dekanalnych księgozbiorów klasztornych znajdujących się na ich terenie36.
Pośród wielu pozytywnych odpowiedzi na arcybiskupi apel znalazł się jeden negatywny komentarz do pomysłu założenia bibliotek dekanalnych – był nim list gnieźnieńskiego konsystorza z 12 III 1835 r.37 Załączono do niego opinię ks. Kazimierza
Lerskiego, zatytułowaną Uwagi na Projekt zaprowadzenia kommunalnych Bibliotek po
Dekanatach w Archi-Dyecezyach Gnieźnieńskiej i Poznańskiej (zob. Aneks 1). Autor, kanonik i radca konsystorza w Gnieźnie, został wybrany przez swoich zwierzchników do
sporządzenia uwag ze względu na (jak pisano w liście do abpa Dunina) „długoletnie
doświadczenie”.
Ks. Lerski pomysł samokształcenia księży ocenił bardzo wysoko, ale wyraził wątpliwości co do zaproponowanej formuły zakładania księgozbiorów. Jego zdaniem biblioteki dekanalne miały się nie sprawdzić z dwóch powiązanych ze sobą powodów: braku czytelników (tzn. zainteresowanych lekturą księży) oraz braku funduszy na zakup
książek. Pierwszy z nich tłumaczył zmniejszającą się liczbą kapłanów w Wielkopolsce
(na co wpływał według niego długi i trudny proces ich kształcenia)38, dużą liczbą księży w starszym wieku, którzy z przyczyn zdrowotnych nie są w stanie korzystać z lektury, a także brakiem czasu na lekturę w związku z dużą liczbą obciążających księży
obowiązków – nie tylko kościelnych, ale również nałożonych przez urzędników administracji państwowej39. Bardzo negatywnie oceniał potrzeby rozwoju intelektualnego księży, pisząc:
Wikaryusz wychodzący z Seminarium zapomoże się w Brewiarz, i ten mu już wystarczy na całe życie, bo
ta książka jest u wielu bardzo w wielkiej ochronie. Kupi sobie kancyonalik i Rituał, a wyszedłszy kupi sobie
jednego albo dwóch kaznodziei. Taka kollekcya Autorów składać będzie jego manualną Bibliotekę i rzadko który pomnoży ją.

Omawiając drugi z powodów, wskazywał, że sytuacja finansowa księży nie pozwala
na wydatek sumy rzędu 500–1000 talarów, czyli niezbędnej według niego do wypełnienia niewielkiej bibliotecznej szafy, choć wydaje się, że jest to raczej równowartość
księgozbioru złożonego z co najmniej kilkuset tomów. Średnia cena nowej książki
35 Ibidem, k. 8–9. Powstały biblioteki: dekanatu obornickiego w Szamotułach, wałeckiego w Wałczu,
średzkiego w Kórniku, nowomiejskiego w Nowym Mieście, krobskiego w Krobi i kępińskiego w Trzcinicy.
36

Ibidem.

37

Ibidem, k. 14.

38 Według L. BYSTRZYCKIEGO, Duchowieństwo polskie, s. 20–21, w tym czasie w Wielkopolsce rzeczywiście
zaczynało brakować duchowieństwa, na co miała wpływ kasata klasztorów, a co za tym idzie – zmniejszenie udziału księży zakonnych w duszpasterstwie oraz spadek liczby kleryków w seminariach w Gnieźnie
i Poznaniu.
39

Do takich obowiązków należała m.in. inspekcja szkół parafialnych. Por. ibidem, s. 501.
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w Poznaniu w połowie XIX w. wynosiła bowiem od 1 do 2 talarów40. Duchowieństwo
wielkopolskie, które pozytywnie odniosło się do powstania bibliotek dekanalnych,
uchwalało na zebraniach poszczególnych dekanatów roczne składki w wysokości
1 talara. Pozwoliłoby to na zakup ledwie od trzech do pięciu książek do jednej biblioteki rocznie, a więc „niewielka biblioteczna szafa” w dekanacie wypełniłaby się dopiero po stu latach. Być może Lerski nieco przesadził w oszacowaniu kosztów posiadania
małego księgozbioru, jednak składki wyznaczone na rozwój bibliotek przez księży
były bardzo niskie i nie wystarczyłyby do założenia bibliotek.
Ks. Lerski wyraził pogląd, że po kasacie klasztorów należy zebrać to, co zostało z klasztornych bibliotek, i stworzyć jeden księgozbiór, jednakże w jego Uwagach brak propozycji włączenia książek poklasztornych do projektowanych bibliotek dekanalnych41.
Choć nie wyraża swojego zdania na ten temat expressis verbis, łatwo się domyślić,
że nie uważa wielkopolskich księży za potencjalnych czytelników zgromadzonych
w klasztorach książek.
W konkluzji Lerski pisze:
Lecz próżno projektować, kiedy już pewnie za późno, ale też nie na wiele się przyda nowe zakładać biblioteki, kiedy na to niemasz funduszu, niemasz lokalów, a nadewszystko kiedy niemasz Czytelników. Nie jestem za tym projektem, niedlatego, żeby niemiał bydź pożytecznym, chwalebnym i pochwalenia godnym,
ale że jest do uskutecznienia prawie niepodobnym.

Ponieważ uwagi ks. Lerskiego zostały przedstawione jako oficjalne stanowisko konsystorza gnieźnieńskiego, abp Dunin odpowiedział na nie w zarządzeniu wydanym
27 IV 1835 r.42 Podtrzymał w nim swoją decyzję o powołaniu bibliotek dekanalnych
i wyraził pewność, że ich byt nie będzie zagrożony. Powołując się po raz kolejny na
dobre wzorce z diecezji chełmińskiej i warmińskiej oraz na pozytywny odzew wielkopolskiego duchowieństwa, zapewniał, że znajdą się czytelnicy i fundusze (jak pisał: „zaopatrzenie lokalów na skład książek i potrzebne utensylia nie może być zbyt
kosztowne, ani dozór nad nimi mozolny”). Odnosząc się do kwestii włączenia książek
poklasztornych do bibliotek dekanalnych, pisał:
księgi poklasztornych bibliotek po zaopatrzeniu nimi Gymnasiów i Seminariów duchownych, musiałyby
być, jak to było w intencyi Rządu, przez publiczną licytacją za bezcen sprzedane43.

Informacja o projektowanej licytacji pozostałości zbiorów poklasztornych prawdopodobnie dotarła do abpa Dunina drogą nieoficjalną, gdyż w kierowanych do kurii
poznańskiej pismach władz pruskich takich oświadczeń nie ma44. Miesiąc później
40 Por. Katalog książek znajdujących się w Księgarni Nowej w Poznaniu przy Placu Wilhelmowskim No 3,
Poznań 1848; Katalog nakładowy i komisowy księgarni J. K. Żupańskiego w Poznaniu, Poznań 1867.
41 L. BYSTRZYCKI, Duchowieństwo polskie, s. 178, bezpodstawnie uważa, że Lerski opowiedział się za tworzeniem bibliotek dekanalnych z książek poklasztornych.
42 AA Poznań, Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA X 411, k. 20 [Pismo arcybiskupa M. Dunina nr 332
z 27 IV 1835 r.].
43

Ibidem.

44

Ibidem, k. 21–23.

222

Kamila KŁUDKIEWICZ

w korespondencji z dziekanem dekanatu nowomiejskiego zapewniał, że już projektując powstanie bibliotek dekanalnych, zamierzał przekazać im zbiory klasztorne45,
choć nic nie wskazuje na to, aby miał pierwotnie taki zamysł.
Konsystorz gnieźnieński wysłał do dziekanów zarządzenia arcybiskupa i donosił
o pozytywnym odzewie duchowieństwa46. W 1835 r. w archidiecezji gnieźnieńskiej
powołano do życia sześć bibliotek dekanalnych47.
Pierwsze biblioteki dekanalne składały się z książek dobrowolnie darowanych przez
duchownych lub kupowanych ze środków ze wspomnianej wyżej składki. Od 1836 r.
stopniowo zaczęły do nich trafiać szczątki księgozbiorów poklasztornych. Nie stało
się to na mocy jednego urzędowego aktu prawnego, w którym władze pruskie ustaliłyby ogólne zasady przekazania pozostałości bibliotek poklasztornych bibliotekom
dekanalnym. Innymi słowy, pozostałości księgozbiorów nadal znajdowały się w klasztorach, podlegając jurysdykcji Naczelnego Prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego oraz Rejencji w Poznaniu i Bydgoszczy. Przekazanie książek z danego klasztoru
na rzecz konkretnej biblioteki dekanalnej następowało każdorazowo na mocy porozumienia abpa Dunina z Naczelnym Prezesem Wielkiego Księstwa Poznańskiego
Edwardem Flottwelem. Na podstawie takiego porozumienia konsystorz albo arcybiskup wydawał decyzję o przekazaniu książek konkretnej bibliotece dekanalnej48.
Wydaje się, że porozumienia w sprawie przekazywania książek poklasztornych bibliotekom dekanalnym zadowalały obie strony – kościelną i państwową. Stworzenie bibliotek dekanalnych było pomysłem, na którego realizacji abpowi Duninowi bardzo
zależało. Książki poklasztorne zaś przydały się do jego zrealizowania. Z drugiej strony
wzbogacenie bibliotek dekanalnych książkami poklasztornymi wypełniało również
założenie rozkazu gabinetowego króla Prus Fryderyka Wilhelma III z 1833 r., na mocy
którego majątek skasowanych klasztorów miał być przeznaczony na szeroko rozumiane cele edukacyjne49. Władze pruskie, po selekcji dokonanej przez bibliotekarzy
berlińskich, a następnie przedstawicieli gimnazjów poznańskich, chętnie przystały na
pomysł arcybiskupa, aby książki poklasztorne wykorzystać również w edukacji księży.

45 Na liście do ks. Grabińskiego z 9 V 1835 r. dopisał: „Wydając już dniem 1 września roku zeszłego odezwę do duchowieństwa obydwóch moich Archidiecezyi obejmującą projekt zakładania bibliotek dekanalnych miałem już wówczas na myśli zasilać takowe książkami z księgozbiorów klasztornych, i tego mojego
postanowienia nie zmieniłem dotąd”. Ibidem, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 10086, b.p.
46 Ibidem, Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA X 411, k. 27–30 [Pismo arcybiskupa M. Dunina nr 332
z 27 IV 1835 r.].
47

Ibidem, k. 8–9.

48 Przykładowo książki do biblioteki dekanalnej grodziskiej przekazano decyzją konsystorza arcybiskupiego z dnia 30 I 1836 r., w dokumencie zaznaczono porozumienie pomiędzy abpem Duninem a Naczelnym Prezesem Flottwelem (ibidem, k. 38).
49 Rozkaz królewski z 31 III 1833 r. wskazywał, że cały majątek klasztorów wielkopolskich przechodzi pod
zarząd Ministerstwa Finansów (a dokładnie funduszu sekularyzacyjnego przy Głównej Kasie Regencyjnej
w Poznaniu) i ma zostać wykorzystany na cele wychowawczo-oświatowe. Por. P. P. GACH, Kasaty zakonów na
ziemiach dawnej Rzeczpospolitej i Śląska 1773–1914, Lublin 1984, s. 139.
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W znanych mi archiwaliach brak jakiejkolwiek wskazówki, z której wynikałoby, że abp
Dunin rozważał możliwość zebrania w jednym miejscu księgozbiorów po skasowanych klasztorach. Zapewne wpływ na to mogła mieć świadomość braku odpowiedniego miejsca i kadry. Powstająca na przełomie lat 30. i 40. XIX w. biblioteka seminarium
duchownego w Poznaniu co prawda przyjęła część książek poklasztornych50, ale jej
bibliotekarze reagowali niechętnie na propozycje przeglądania kolejnych katalogów
bibliotek klasztornych51. Akta archiwalne na temat tej książnicy wskazują, że przede
wszystkim kupowano książki nowe52. Także w bibliotece seminaryjnej w Gnieźnie, którą zaczęto reorganizować nieco później53, wykazywano bardzo ograniczone zainteresowanie przejęciem księgozbiorów poklasztornych54. Edukacyjny charakter bibliotek
seminaryjnych przesądzał bowiem o preferowaniu literatury najnowszej.
Zachowało się mało informacji na temat funkcjonowania bibliotek dekanalnych.
W aktach przechowywanych w AA Gniezno występuje wyraźna luka między okresem założenia bibliotek a ich kresem na początku XX w. Być może w jej zapełnieniu
pomogłaby kwerenda w aktach poszczególnych parafii – jest to jednak postulat na
przyszłość. Nieco więcej informacji można odnaleźć w aktach AA Poznań.
Duchowieństwo wielkopolskie szybko straciło pierwotny zapał dla pomysłu arcybiskupa. Niewiele dały kolejne okólniki i przypomnienia w tej sprawie55. W listach
księży widać niechęć do płacenia dobrowolnych składek na zakup książek i wyposażenia bibliotek56. Pojawiają się uwagi o zbytniej odległości zakładanych bibliotek od

50 E. MAJKOWSKI, Bibljoteka Archidiecezjalna, s. 7.
51 W liście z 21 V 1840 r. Stroedel, radca Królewskiej Rejencji w Poznaniu, przekazał bibliotekę poklasztorną cystersów w Przemęcie do dyspozycji abpa Dunina. Bibliotekarz książnicy seminarium poznańskiego
zanotował na nim, że w katalogu tej biblioteki nie znalazł żadnych książek, których by potrzebowało seminarium – AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 10070, b.p.
52 Por. rachunki z księgarń poznańskich, wrocławskich i berlińskich wystawiane na bibliotekarzy tej książnicy, ibidem, Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA V 131, b.p. Takie działanie było związane z reorganizacją
systemu kształcenia seminaryjnego. W 1835 r. założono, że seminarium w Poznaniu kształciło teoretycznie,
a w Gnieźnie – praktycznie, równocześnie kierownictwo nad nimi odebrano misjonarzom i przekazano duchowieństwu diecezjalnemu. W 1837 r. seminarium poznańskie uległo kolejnej reorganizacji, której celem
było stworzenie z niego ośrodka aspirującego do poziomu uniwersyteckiego. Potrzebowało zatem nowoczesnego, starannie dobranego księgozbioru – L. BYSTRZYCKI, Duchowieństwo polskie, s. 131–134.
53 [A. LISIECKI, T. TRZCIŃSKI], Biblioteka Seminaryum Duchownego w Gnieźnie, t. 1: Katalog rękopisów do roku
1725, Poznań 1909, s. 3.
54

Ibidem.

55 AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 9138, b.p. [Ordynacja arcybiskupa M. Dunina
o kongregacji dekanalnej z 21 I 1841 r.; Przypomnienie konsystorza poznańskiego skierowane do księży
o potrzebie zakładania bibliotek z 17 VIII 1841 r.].
56 Ks. Tylicki w dekanacie kostrzyńskim stwierdził, że proboszczów nie stać na dobrowolne uiszczenie
składek na zakup książek, por. ibidem, sygn. KA 10087, b.p. W tym samym kontekście złą sytuację finansową
księży w dekanacie koźmińskim opisywał ks. Bernard Bibrowicz, por. ibidem, sygn. KA 10723, b.p. W dekanacie wschowskim księża, którzy nie złożyli podpisu pod listem powołującym do życia bibliotekę w ich
dekanacie, nie chcieli uiścić składek na ten cel, por. ibidem, sygn. KA 10744, b.p.
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poszczególnych parafii57 oraz o braku czytelników w zakładanych bibliotekach. Ks.
Jan Kompałła, dziekan dekanatu ostrzeszowskiego58, w 1841 r. w pełnym emocji liście
pisał do konsystorza poznańskiego:
na cóż by się przydała biblioteka kiedy subiektów do czytania książek nie masz! Cały dekanat składa
się z 7 duchownych między temi jest 4 starych, którzy przy pracy parafialnej ledwie brewiarz odmówią
a 3 młodszych są w swoje własne książki zaopatrzeni. Moim zdaniem by było, jeżeliby się Prześwietny Konsystorz do niego łaskawie przychylić raczył ażeby książki z obydwóch bibliotek [poklasztornych] (Grabów
i Ostrzeszów) między inne dekanaty podzielone zostały, z których by duchowni jakikolwiek pożytek mieli.
W końcu najuniżeniej donoszę, że wszystkie książki na kupie bez uporządkowania butwieją!59

Już w latach 30. XIX w. pojawiły się głosy wskazujące, że książki poklasztorne, a więc
już wówczas „książki stare”, nie zadowolą wymagających czytelników, zainteresowanych nowościami na rynku księgarskim. Ks. Bernard Bibrowicz pisał w 1835 r. do konsystorza poznańskiego:
przeto następcy nasi, którzy inne usposobienia brać teraz zaczynaią, możeby całkiem wzgardzili Biblioteki
nasze jako nietrafiające do ich wykształcenia a obecnie żyjący, podziwiając książki własne w miarę potrzeby mieliby sobie za trudność, szukać ich o mil kilka za domem60.

Podobnie później, 29 XI 1915 r., proboszcz w Ponigrodzu Maksymilian Gutsche pisał,
że księża nie chcą korzystać z książek poklasztornych, gdyż druk starych ksiąg jest
niewyraźny, „a dzisiaj [...] te książki lub im podobne mamy z drukiem wyraźnym”61.
Opisy przejmowania przez biblioteki dekanalne książek poklasztornych dowodzą
opieszałości, a nierzadko też niechęci duchowieństwa do sprawowania opieki nad
nimi. Na przykład w 1840 r. konsystorz poznański zainteresował się stanem biblioteki
po opactwie cystersów w Przemęcie. Na jego polecenie Michał Grabiński, proboszcz
z Przemętu, krótko opisał sytuację księgozbioru:
Jeszcze podobno za bytności XX Cystersów miał z samego Berlina jakiś delegowany stanąć z dekretem dowolnego postępowania z biblioteką klasztorną – później cokolwiek znów dekretem opatrzony w imieniu
Raczyńskiego przybył delegowany – obay dowolnie zabrali dzieła im się podobające, resztę pozostawili. Gdy
część murów w których się biblioteka quest[ionowana] znajdowała rozbierać kazano wyniesiono wszystkie
książki do zachrystyi i bez najmniejszego porządku tam je pokładziono. W czasie znów późniejszym zakrystia
potrzebowała reparacji, tę gdy przedsięwzięto wymagała potrzeb, aby i książki uprzątnięto – wyniesiono je
więc do kościoła, gdzie obok ołtarza ułożone zostały i do tego czasu leżą. Dozór nad niemi nikomu ile mi wiadomo poruczonym nie został a zatem przystęp podczas otwartym będącego kościoła, każdemu iest wolny62.
57 Proboszczowie wyrażali wątpliwości co do sensu zakładania biblioteki, która dla większości księży
z dekanatów będzie zbyt daleko, ibidem, sygn. KA 10642, b.p.
58 O nim por. D. MATYASZCZYK, Memoriał w sprawie klasztorów ks. Jana Kompałły z 1828 r. do Teofila Wolickiego, arcybiskupa archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej i jego konsekwencje, „Hereditas Monasteriorum”,
3, 2013, s. 301–305.
59

AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 10749, b.p.

60

Ibidem, sygn. KA 10723, b.p.

61

AA Poznań, Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA X 411, b.p.

62

AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 10070, b.p.
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Konsystorz poznański postanowił te książki przekazać bibliotece dekanatu śmigielskiego, na co zgodę wydała dnia 21 V 1840 r. Królewska Rejencja w Poznaniu63.
W międzyczasie dekanat śmigielski został również obdarowany książkami z klasztoru
reformatów w Osiecznej64. Po przewiezieniu książek z Przemętu do Osiecznej zapanowało zamieszanie. W budynkach poklasztornych w Osiecznej utworzono dom dla
księży demerytów i rozgorzały spory co do tego, do kogo mają należeć książki poklasztorne – do biblioteki dekanalnej czy do biblioteki w domu księży demerytów.
W rezultacie, choć do uporządkowania księgozbioru i sporządzenia katalogu konsystorz wyznaczył dwóch księży (dziekana dekanatu śmigielskiego oraz dyrektora
domu księży demerytów), nie podjęto żadnych prac. Taki stan najprawdopodobniej
utrzymywał się do początku XX w.65
Na tle innych bibliotek dekanalnych wyróżniały się księgozbiory w Trzcinicy i Obrze
oraz biblioteka dekanatu zbąszyńskiego. Miały one różny charakter i mogły uchodzić
w różnym stopniu za wzorcowe.
Biblioteka w Trzcinicy w dekanacie kępińskim powstała z inspiracji ks. Hübnera
w 1815 r. Księża z dekanatu kępińskiego podpisali wówczas regulamin korzystania
z biblioteki i utrzymywania jej66; księgozbiór powiększali tak, że w 1835 r. składało
się na niego 1027 tytułów67. W większości były to książki z przełomu XVIII i XIX w. zakupione przez księży i darowane bibliotece. Dziekan dekanatu w 1835 r., ks. Szubert,
z dumą odpisywał więc na odezwę abpa Dunina, że biblioteka dekanalna istnieje
i rozwija się od 20 lat. Ta książnica zresztą wypełniała idealnie założenia arcybiskupa
– powstała i funkcjonowała wyłącznie dzięki nakładom finansowym duchowieństwa.
Jednakże kiedy zabrakło chętnych opiekunów i księży-czytelników, biblioteka podupadła i w 1915 r. liczyła 750 tomów w „lichym stanie”68.
Biblioteka dekanatu grodziskiego w Obrze w całości zawdzięczała swój byt księgozbiorowi klasztornemu. Księgozbiór opactwa cystersów w Obrze w 1817 r. liczył 1603
dzieła69, w 1833 r. podano w spisie klasztornego majątku 2080 tytułów70. W 1836 r.
Moritz Pinder zabrał do bibliotek berlińskich (Biblioteki Królewskiej i Biblioteki Uniwersyteckiej) 118 dzieł w 200 tomach71. Królewska Rejencja zwróciła się do dyrekto63

Ibidem.

64

Ibidem.

65 W 1915 r. ks. Ludwik Cichowski, dziekan dekanatu śmigielskiego, na zapytanie konsystorza poznańskiego o istnienie biblioteki dekanalnej odpisał, że biblioteka istniała, ale co się z nią stało, nie wiadomo
– por. AA Poznań, Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA X 411, b.p.
66

AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 10283, b.p.

67

Katalog biblioteki zachowany ibidem.

68

AA Poznań, Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA X 411, b.p.

69 AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4059, k. 89–90. Por. również M. PŁOWENS, Biblioteka klasztorna
w Obrze, s. 32–41.
70

AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4061, k. 88.

71

Ibidem, sygn. 4062, k. 57–58.
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rów gimnazjów poznańskich z propozycją wyboru książek do szkolnych bibliotek72,
nie wiadomo jednak, ile książek do nich trafiło. Pozostałe książki przekazano bibliotece dekanatu grodziskiego. Zadecydowano, że biblioteka pozostanie w murach
klasztoru oberskiego, który przeznaczono na dom księży emerytów73. Dobry okres
dla spoczywających w klasztornej bibliotece książek nastał wraz z pojawieniem się
w Grodzisku ks. Aleksego Prusinowskiego (1819–1872). Ten znany ze swojej aktywności politycznej, naukowej i oświatowej duchowny74 objął tu w 1853 r. probostwo
i przystąpił do uporządkowania biblioteki dekanalnej. Prawdopodobnie pomagał mu
w tym ks. Wacław Karwowski (1829–1888) z Opalenicy. W efekcie w 1859 r. wydano
Catalogus bibliothecae decanatus Grodecensis in Monasterio Obrensi asservatae, w którym uwzględniono 2070 tytułów.
Z kolei biblioteka dekanatu zbąszyńskiego stanowiła interesujące połączenie dawnych książek poklasztornych z nowościami zakupionymi przez współczesnych księży.
Bibliotekarz, ks. Ferdynand Degler (1848–1894), wydał w 1888 r. w Międzyrzeczu katalog zgromadzonych w bibliotece książek75. W liczącej 411 tytułów (w 717 tomach)
bibliotece znalazło się wiele pozycji teologicznych i religijnych z połowy XIX w., a także Historya świętego Zakonu Cystercyeńskiego. Sine loco et Anno (Ein Manuscriptum aus
dem Kloster zu Priment)76 czy Rituale Cisterciense. Parisiisan. 168977.
Podsumowania funkcjonowania bibliotek dekanalnych dokonano w 1915 r., kiedy
ich zawartość i stan wzbudziły zainteresowanie władz archidiecezjalnych, a przede
wszystkim dwóch opiekunów poznańskiego archiwum archidiecezjalnego.
W 1915 r. ks. dr Kamil Kantak78 został „archiwariuszem diecezjalnym”, powołanym
do uporządkowania archiwum archidiecezjalnego. Jego zainteresowania naukowe
wiązały się z historią klasztorów. W 1909 r. na uniwersytecie we Fryburgu Badeńskim
obronił pracę doktorską Geschichte des Bernardiner Klosters zu Bromberg, był również
autorem m.in. Kroniki Bernardynów bydgoskich (1907) i Początków klasztoru franciszkańskiego w Poznaniu (1912), a w okresie późniejszym (1923–1938) opracował
historię franciszkanów w Polsce. Po przejęciu opieki nad archiwaliami archidiecezji
72

Ibidem, k. 2.

73 Brakuje dokładnych danych, kiedy zorganizowano w Obrze dom dla księży emerytów. Na pewno istniał na początku XX w. – P. ZAJĄC, Dorobek kulturalny cystersów obrzańskich przy końcu XVIII w. oraz cysterskie
archiwalia, rękopisy i druki zachowane w klasztorze w Obrze, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, 2012,
7, s. 91.
74 Prusinowski studiował teologię w poznańskim seminarium duchownym oraz na uniwersytetach we
Fryburgu i Berlinie. W 1844 r. na podstawie filozoficznej rozprawy De Erinyum notione apud Graecos uzyskał
tytuł doktora. Następnie uczył w poznańskim Gimnazjum Marii Magdaleny, angażował się w lokalnych
organizacjach charytatywnych, a także posłował na sejm w Berlinie w latach 1849–1852 – Z. GROT, Prusinowski Aleksy (1819–1872), [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa-Poznań 1981, s. 594–595.
75

Catalogus bibliothecae decanatus Zbąsinensis archidiocesis Posnaniensis, Medereci 1888.

76

Ibidem, s. 9 (poz. 3 w dziale „Historia”).

77 Ibidem, s. 22 (poz. 6 w dziale „Liturgica”).
78 Por. J. JACHOWSKI, Kantak Stefan Kamil Juliusz (1881–1976), [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, s. 313–314.
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poznańskiej zainteresował się bliżej losem książek i dokumentów ze skasowanych
klasztorów. We wrześniu 1915 r. wygłosił referat w bibliotece seminaryjnej na temat
bibliotek dekanalnych79. Na podstawie swoich obserwacji postulował przesłanie do
dziekanów archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej ankiet na temat stanu bibliotek
dekanalnych.
5 XI 1915 r. arcybiskup gnieźnieński i poznański Edmund Dalbor wydał w językach
polskim i niemieckim okólnik do księży dziekanów z 10 pytaniami na temat bibliotek
dekanalnych80, dotyczącymi m.in. miejsca przechowywania książek (mebli, pomieszczeń), dostępu do nich, stanu tomów, opieki bibliotekarzy, bibliotecznych katalogów.
Kantak nie był zadowolony z ankiet przesłanych przez dziekanów, czemu dał wyraz
w raporcie z 3 IV 1916 r.81 Po otrzymaniu kolejnych, bardziej szczegółowych informacji, sporządził 10 VIII 1916 r. krótkie sprawozdanie na temat funkcjonowania bibliotek
dekanalnych82:
Stan bibliotek dekanalnych przedstawia się jak następuje: razem liczą tomów 9600 podług katalogów, w rzeczywistości jednak można ich liczbę przyjąć na jakie 10 000. Książek nowych nie ma pomiędzy niemi prawie
wcale, za to obfitują w dawne druki samych inkunabułów naliczyłem w otrzymanych 8 katalogach 98.

Odniósł się również do idei przyświecającej powstaniu bibliotek dekanalnych, pisząc:
Biblioteki dekanalne nie noszą jako takie żadnego pożytku i przynieść go wcale nie mogą. Każdy ksiądz
posiada własną bibliotekę podręczną, w razie potrzeby zaś nie udaje się do bibliotek dekanalnych, ale
do wielkich bibliotek centralnych itp. Do bibliotek dekanalnych nie uda się nie tylko dlatego, że nie mają
nowszych dzieł, czemu znacznie można by zaradzić, ale że dostęp do nich jest trudny, nie ma katalogów
odpowiadających dzisiejszym wymaganiom, nie ma zawodowego bibliotekarza, a nawet trudno wypożyczać dzieł z obawy żeby nie zaginęły jak to zdarzyło się w Inowrocławiu83 i w Wałczu.

W konkluzji powtórzył to, co postulował 70 lat wcześniej ks. Lerski, a więc zebranie
wszystkich książek z bibliotek dekanalnych (w większości poklasztornych) w jedno
miejsce:

79

AA Poznań, Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA X 411, b.p.

80 Okólnik do przewielebnych XX. Dziekanów z dnia 5 listopada 1915, Runderlaß an die Hochwürdigen Herren Dekaneaus den 5 November 1915, ibidem.
81

Ibidem.

82 Ibidem. W 1915 r. istniały biblioteki w dekanatach: boreckim, czarnkowskim, grodziskim, kępińskim,
kościańskim, koźmińskim, krobskim, krotoszyńskim, lwóweckim, łekieńskim, miłosławskim, nowomiejskim, ostrzeszowskim, pleszewskim, rogozieńskim, śmigielskim, średzkim, śremskim, trzemeszeńskim
i zbąszyńskim (połączona z grodziskim). Por. Aneks 2.
83 Kantak opiera się w tym punkcie na doniesieniach z dekanatu inowrocławskiego. Ks. Antoni Saulicht
napisał 15 XI 1915 r.: „z luźnych zapisków przechowanych w aktach wynika, że śp. ks. proboszcz Kantak,
rządca tutejszej parafii przed mniej więcej 70 laty przekazał duchowieństwu dekanatu inowrocławskiego dość znaczny zbiór książek treści przeważnie teologicznej, jako zawiązek biblioteki dekanalnej, z dzieł
tych których było około 200, nie przechowało się jednakowoż, krom kilku bezwartościowych szpargałów,
prawie że nic. O ile się dowiedzieć mogłem, rozdrapano tę biblioteczkę w czasie Kulturkampfu, gdy z leżących bezładnie pomiędzy rupieciami w komorze starej plebanii tutejszej książek, każdy zabierał co chciał”,
ibidem.
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Z tego względu mniemam, że najlepiej zebrać je razem w bibliotece diecezjalnej (seminaryjnej). Nie sądzę,
żeby na przeszkodzie stanęły względy prawne. Dekanaty nie są osobami prawnemi, nie im więc przysługuje własność bibliotek dekanalnych, lecz arcybiskupstwu. Zresztą biblioteki te arcybiskup Dunin urządził
z ksiąg przekazanych mu po kasacie klasztorów, duchowieństwo zaś dekanalne prawie wcale nie przyczyniło się do nich.

Postulat jak najszybszego przewiezienia książek do Poznania z bibliotek zagrożonych
zniszczeniem84 prawdopodobnie nie został spełniony. Akcją przewożenia książek
z bibliotek dekanalnych do Poznania zajął się dopiero następca Kantaka na stanowisku dyrektora archiwum archidiecezjalnego, ks. Edmund Majkowski. Dzięki jego
staraniom uporządkowano i zreorganizowano bibliotekę poznańskiego Seminarium
Duchownego oraz poznańskie Archiwum Archidiecezjalne85.
W latach 1922–1923 konsystorz arcybiskupi wydał liczne decyzje i polecenia adresowane do dziekanów archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, nakazując przekazanie bibliotek dekanalnych bibliotece seminaryjnej w Poznaniu86. Przetransportowanie książek nastąpiło jednak dopiero w latach 1924–1925.
***
Badania nad bibliotekami dekanalnymi w kontekście losów książek poklasztornych
nastręczają sporo trudności. Przede wszystkim niemożliwe jest oszacowanie liczby książek poklasztornych, które do nich trafiły. Podczas przekazywania po 1835 r.
szczątków bibliotek poklasztornych nie sporządzano żadnych spisów ani katalogów.
Jak widzieliśmy, katalogi takie powstały co prawda w niektórych bibliotekach, ale dopiero po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach. Ustalenie szacunkowej liczby książek poklasztornych przejętych przez biblioteki dekanalne możliwe jest jedynie pod
warunkiem określenia, ile książek z danego klasztoru wywieziono do Berlina, a ile
przekazano gimnazjom. Takie oszacowanie połączone z ustaleniami na temat bibliotek dekanalnych z początku XX w. (por. Aneks 2 – sporządzona przez ks. E. Majkowskiego tabela przedstawiająca stan bibliotek dekanalnych) pozwoli na pełną ocenę
funkcjonowania książek poklasztornych w tych książnicach.
Odrębnym zagadnieniem związanym z losami książek klasztornych w bibliotekach
dekanalnych są świadectwa księży, którzy albo obserwowali likwidację księgozbiorów klasztornych, albo opisali stan książek z autopsji w okresie późniejszym. W tym
pierwszym wypadku ich relacja wzbogaca rekonstrukcję procesu likwidacji biblioteki
w trakcie kasaty, jaką możemy przeprowadzić na podstawie dokumentów władz pruskich.

84 Za bezpośrednio fizycznie zagrożone biblioteki Kantak uznawał „biblioteki w Borku, Sokolnikach, dekanatu miłosławskiego, Czarnkowa, Nowego Miasta”, ibidem.
85 Szczegółowo o pracy Majkowskiego na stanowisku dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego pisze
F. LENORT, Z dziejów organizacji i zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea kościelne”, 15, 1967, s. 67–72.
86 Por. pisma do dziekana dekanatu wolsztyńskiego, do dziekana dekanatu czarnkowskiego, do bibliotekarza biblioteki w Obrze, z 7 X 1922 r. – AA Poznań, Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA X 411, b.p.
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Przed przekazaniem książek poklasztornych bibliotekom dekanalnym konsystorz
arcybiskupi nakazywał niekiedy proboszczom parafii, w których znajdował się skasowany klasztor, sporządzić raport o stanie zbiorów klasztornych. Bardzo skrupulatnie opisał sytuację w bibliotece po klasztorze bernardynów w Kobylinie ks. Wysocki,
dziekan dekanatu krotoszyńskiego:
W miesiącu czerwcu r. z. [1836] z polecenia Prześw[ietnej] Rejencji zjechawszy do Kobylina P. Gwandowski,
były Radca Regencyjny spisał wszystkie książki złożone w chórze zakonnym rzeczonego kościoła, oddał je
pod dozór władzy proboszcza i Policji, spis zaś oddał Rejencji w Poznaniu. W miesiącu sierpniu zeszłego
roku (1836) za poprzedniem ustanowieniem przez Prześw[ietną] Rej[encję] Radcę Ziemiańskiego i miejscową władzę w Kobylinie, zjechał za poleceniem Wysokiego Ministerium Oddziału Duchownego z potrzebnem upoważnieniem, Komisarz ten mając przy sobie spis wszystkich książek wybrał z nich wielką
liczbę, które zapakowane w skrzynce zawiezione zostały do Berlina częścią do Biblioteki, częścią do Uniwersytetu tamże oddane, reszta książek pozostaje jeszcze przy kościele pod strażą, jak poprzednio, spis
tychże znajduje się w Król[ewskiej] Prześw[ietnej] Reg[encji]87.

Z kolei proboszcz parafii w Grodzisku, ks. Teofil Danielewicz, opisał sytuację w bibliotece po opactwie cystersów w Obrze:
W końcu najuniżeniej donoszę, że książek po klasztorze tutejszym w katalogu spisanych teraz już ani połowy się nie znajduje, gdyż przed kilkunastu laty z Berlina przybyły osoby. Po przejrzeniu całej biblioteki
kilka miechów książek ze sobą zabrali. Czyli do tego mieli upoważnienie rządowe nie wiadomo mi. Przez
ich ciągłe przenoszenie z miejsca na miejsce wiele ich także zaginęło teraz znajduje się ich około 600 egzemplarzy pod dachem klasztornym88.

Ks. Kazimierz Lerski w swoich Uwagach zawarł dwa wspomnienia z bytności w bibliotekach poklasztornych. Co istotne, jako dziekan dekanatu krobskiego wizytował
klasztory w swoim dekanacie i spisywał stan ich majątku, a więc znał sytuację klasztorów w trakcie kasaty. Tak opisał likwidację biblioteki księży reformatów w Rawiczu:
Kiedy burzono klasztor w Rawiczu XX. Reformatów, będąc przytomnym właśnie w klasztorze, gdy do niego kompania rzemieślników przybyła, radziłem ówczasowemu Przełożonemu tego klasztoru bibliotekę
uratować, co też i uczynił, i najętemi fórami do Garuszek ją przewiózł. Biblioteka Rawiczka połączona z biblioteką miejscową składały razem znaczny zbiór książek. Znajdywali się tam Autorowie rzadko już dziś
widziani. Klasztor Górecki przeżył wprawdzie klasztor w Rawiczu, niedługo jednak doznał tego samego
losu. Stoi dziś zamknięty, i co się z biblioteką jego stało, nie jest mi wiadomo.

Opisał także likwidację księgozbioru bernardynów w Kobylinie:
Co jednak w wielu bibliotekach klasztornych widziałem, nie wyrównywa temu com widział w Bibliotece
XX. Bernardynów w Kobylinie. Znalazłem tam dzieła, które po wszystkie wieki będą wspominane, a których już nigdy drukować niebędą. Zgromadzona tam była cała łacińska patristica, i to w takich oprawach,
na jakie dzisiejsza sztuka niezdobyłaby się, a przynajmniej byłaby nieopłacona. Szukałem ja tam Historyi
Józefa Żydowina de Bello Judaico jakoż ją tam znalazłem. Przełożony już tylko podówczas nad jednym
zakonnikiem pożyczył mi Dzieła tego, ale kiedy go nieoddałem w umówionym terminie, sam po nie przyjechał, bojąc się exkommuniki przeciw tym wydanej, którzy książki z bibliotek klasztornych rozprasza87
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ją. Widziałem tam wypracowane Manuskrypta Kommentarzów biblii tak całkowitej, jako i niektórych jej
książek. Widziałem dzieła wszystkie Augustyna – Grzegorza – Historyą Kościelną Baroniusza, a co większa
widziałem dzieło skompletowane, które swoim ogromem zbliżającego się Czytelnika odstrasza, a tem jest:
Commentarius Tostali in Aristotelis opera. Filozofia dzisiejsza mało sobie to dzieło szacuje; ale kto Bibliotekę zakłada, powinien się pysznić, że w tem dziele może każdemu pokazać widocznie przekonywający
dowód, czego może dokonać praca jednego człowieka w pisaniu, kiedy nią kieruje usilność i znajomość
rzeczy, którą traktuje. Jeżeli więc w Kobylinie znajdują się jeszcze jakie tego skarbu reszty, warteby były
ochronienia, aby niezginęły do szczętu.

Sława biblioteki kobylińskiej utrzymywała się w Wielkopolsce również po kasacie
klasztoru. Wspomnienia o niej zawarł w swoich notatkach generalny administrator
archidiecezji gnieźnieńskiej, ks. Jan Zienkiewicz. W 1865 r. napisał:
nadmienić mi tu przychodzi, że w bibliotece kobylińskiej u XX Reformatów [...] znajdowały się różne w różnych językach dzieła poważne – rękopisma – plany – karty geograficzne itd., które król leszczyński, ujeżdżając do Francji, do biblioteki w Kobylinie XX Reformatów pod opiekę oddał – co się z temi naukowemi
przedmiotami stało, nie jest mi wiadomo, zagranicą przynajmniej wpadła mi jedna książka w rękę, która
z biblioteki w Kobylinie pochodziła89.

Przesyłane na początku XX w. przez poszczególnych dziekanów relacje na temat stanu bibliotek dekanalnych w dekanatach krótko charakteryzują miejsce przechowywania książek, stopień ich zachowania oraz dostępność. Niewielu z nich orientowało
się, skąd pochodziły znajdujące się pod ich opieką książki. Żaden z nich nie mógł
już znać z autopsji momentu przekazania książek poklasztornych bibliotece. Jeden
z dziekanów, ks. Maksymilian Gutsche z dekanatu łekieńskiego, odpisał na okólnik
z 1915 r. bardziej szczegółowo. Jego relacja dotyczy biblioteki dekanalnej w Wągrowcu, stworzonej ze szczątków księgozbioru miejscowych cystersów:
Nadmieniam także, że może więcej połowa książek nie ma wielkiej wartości. Są wprawdzie inkunabuły
z 15go wieku i tych przeszło 20 naliczyłem, lecz i te straciły wiele na wartości gdyż u wszystkich zwykle pierwsza strona z inicjałem jest wydartą. Największą może wartość mają listy św. Hieronima z roku
1490 w pięknej oprawie, za który przed kilku laty pewien księgarz berliński chciał dać książek za tysiąc
Mk i dzieła biskupa Św. Antoniego także z 15 wieku. Biblioteka musiała być kiedyś bardzo bogatą lecz po
kasacji klasztoru bardzo zniszczona, gdyż w pierwszych czasach nikt się o nią nie troszczył. Książki leżały
na ziemi i dopiero arcybiskup Dunin nakazał sprawienie półek. Rząd królewski lepsze dzieła zabrał i przeznaczył do Berlina, Bydgoszczy, do uniwersytetu w Królewcu90.

Urodzony w 1869 r. Gutsche nie mógł być świadkiem opisanych wydarzeń. E. Majkowski, którego zainteresowała podana tu informacja o wywiezieniu książek do
Królewca, nawiązał z jej autorem korespondencję. W raporcie dla konsystorza poznańskiego z 24 IX 1923 r. poinformował, że ks. Gutsche w liście z 17 III 1923 r. nie
potrafił wskazać źródła tej informacji91. W kolejnym raporcie, z 8 I 1924 r., Majkowski
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powtórzył, że nie odnalazł śladów wywiezienia książek z biblioteki w Wągrowcu do
Królewca92.
Dużo informacji o stanie bibliotek dekanalnych w latach 20. XX w., a więc na krótko
przed ich likwidacją, dostarczają raporty ks. E. Majkowskiego. W 1920 r., w raporcie
z wizytacji w bibliotece w Śremie, pisał:
Biblioteka mieści się w salce na Mansjonarce służącej równocześnie za biuro parafialne. Książki poukładane są na pięknych profilowanych półkach dębowych, stąd wygląd biblioteki dodatnie wywołuje wrażenie, książki wszakże pokryte są grubą warstwą kurzu i świadczą, że nikt z nich nie korzysta i że brak im
specjalnej opieki. Cieknąca w jednym z rogów salki woda znaczne sprawiła w książkach spustoszenie. Jak
się wydaje, dach naprawiono, niedomaganie to zatem usunięto. Na bibliotekę śremską złożyły się cztery
biblioteki lokalne 1. parafialna śremska 2. mansjonarska 3. kościoła Ducha Św. 4. klasztoru franciszkanów.
Początki wszystkich czterech bibliotek sięgają co najmniej końca wieku XV, co z zapisków w książkach
z całą pewnością stwierdzić można. Z biblioteki po jezuitach śremskich niczego nie znaleziono93.

Dwa lata później, w kolejnym raporcie, pisał:
W czasie od 22 września aż do 3 października zwiedziłem z polecenia Jego Eminencji ks. kardynała szereg
bibliotek dekanalnych i parafialnych w południowej części Archidiecezji Poznańskiej. Poddałem dokładnemu badaniu biblioteki (i archiwa) w Gostyniu, Lesznie, Osiecznie, Czaczu i Białczu. Obok licznych i cennych
zabytków kwalifikujących się do przyszłego Archiwum Diecezjalnego, znalazłem w wyżej wspomnianych
bibliotekach wzgl[ędnie] archiwach 5 rękopisów z 13 i 14 wieku, około setki pierwodruków (do r. 1500)
oraz kilkanaście dzieł rzadkich (starych) dyplomów, pism ulotnych itp. Co najcenniejsze przywiozłem ze
sobą główną zaś część wybranych książek poleciłem wysłać koleją94.

W 1924 r. opisał swoje wrażenia z podróży do Wągrowca:
W październiku ubiegłego roku zwiedziłem bibliotekę dekanalną w Wągrówcu celem zbadania jej zawartości i spowodowania jej zarządu posłania w całości do Poznania. Biblioteka mieści się w parterowym
zamkniętym lokalu w dawnym klasztorze cystersów, obecnym konwikcie arcybiskupim. Zastałem ją w dobrym porządku, to też zbadanie jej szybko i sprawnie można było przeprowadzić. Książki wyróżniają się
dobrem zachowaniem, podartych i zniszczonych prawie wcale nie znalazłem. Dużo między niemi jest
pierwodruków naliczyłem coś 60 na ogólną liczbę tysiąca tomów – to zaś czyni bibliotekę wągrowiecką szczególnie pożądaną w Archiwum diecezjalnym. Rękopisów ani dokumentów niestety nie spostrzegłem95.

Jeśli Majkowski nie mógł osobiście zwiedzić biblioteki, zalecał sporządzenie dokładnego raportu wyznaczonemu księdzu. W 1924 r. taki opis sporządził ks. Ratajczak
z Obry:
Donoszę, że biblioteka jest w Obrze stosunkowo bezpieczna i obecnie lepszego umieszczenia dla niej tu
nie ma. Jego Eminencja przysłał tu zresztą już przed około pół rokiem uwiadomienie, że z Jego rozkazu ma
być do Poznania przewieziona. Co do mnie mogę wyrazić tylko swój niewymowny ból i żal, że przy urzą-
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dzaniu zakładu dla księży Emerytów w latach 1903/4 za rządów jednego z najkulturalniejszych naszych
Arcypasterzy96 – niestety, nie bez jego i Wysokiej władzy ówczesnej wiedzy wyrzucono bibliotekę z dawnego ad hoc zbudowanego pomieszczenia, aby je przebudować na jedno więcej mieszkanie, które do dziś
stoi puste. Biblioteka była uporządkowana i miała drukowany katalog, dziś oczywiście potrzeba długiej
i mozolnej pracy, aby ją doprowadzić do stanu używalności a wszystkich szkód już nie sposób naprawić97.

Losy książek poklasztornych w Wielkopolsce były przez niemal sto lat związane z losami bibliotek dekanalnych. Od przełomu lat 30. i 40. XIX w., kiedy pozostałości po
księgozbiorach klasztornych zostały włączone do ich zasobów, miały służyć szczytnemu celowi edukacyjnemu. W większości wypadków biblioteki dekanalne jednak
tego celu nie wypełniły, stały się za to swoistą przechowalnią poklasztornych woluminów. W tym miejscu można było tylko zasygnalizować problematykę, którą w toku
dalszych badań nad książkami poklasztornymi w bibliotekach dekanalnych należy
rozwinąć. Głębszej analizy wymagają m.in.: stosunek duchowieństwa wielkopolskiego do likwidowanych bibliotek klasztornych; przyczyny braku zainteresowania
książkami poklasztornymi; oszacowanie liczby książek poklasztornych przekazanych
do bibliotek dekanalnych i ustalenie, jakie straty w ich zasobach nastąpiły w okresie
funkcjonowania bibliotek dekanalnych.

96
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Aneks 1
Uwagi na Projekt zaprowadzenia kommunalnych Bibliotek po Dekanatach
w Archi-Dyecezyach Gnieźnieńskiej i Poznańskiej
Źródło: AA Poznań, Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA X 411, Biblioteki dekanalne, k. 15–19.
Autor: Kazimierz Lerski (1770–1843), ksiądz. W latach 1780–1791 kształcił się w szkole
elementarnej i w gimnazjum w Poznaniu. W 1791 r. wstąpił do poznańskiego seminarium duchownego. Po święceniach w 1794 r. został skierowany do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie spędził trzy lata jako wikariusz. Następnie pełnił funkcję proboszcza
w parafii w Gninie (1797–1812). W latach 1812–1830 proboszcz w Dubinie, od 1823 r.
pełnił również funkcję dziekana dekanatu krobskiego. W 1830 r. został powołany na
stanowisko kanonika i radcy konsystorza gnieźnieńskiego. Słynął z zainteresowań filozoficznych i teologicznych. Próbował swoich sił w pisaniu i tłumaczeniu rozpraw
naukowych. Posiadał skromny księgozbiór98.
W 1835 r. konsystorz gnieźnieński wyznaczył ks. Lerskiego do sporządzenia opinii
w sprawie proponowanego przez abpa M. Dunina założenia bibliotek dekanalnych
w archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej.
Edycja tekstu zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi tekstów źródłowych.
[k. 15]
Uwagi na Projekt zaprowadzenia kommunalnych Bibliotek po Dekanatach
w Archi-Dyecezyach Gnieźnieńskiej i Poznańskiej
Jaśnie Wielmożny ArcyPasterz tych obydwóch swoich owczarni, pracujący już
od dawna nad zaprowadzeniem szkółek parafijalnych, aby młode jego owieczki
w nich ćwiczone w potrzebnych swemu powołaniu naukach pożytecznieyszymi
się stały swojemu krajowi, i gruntowniej w prawdach religii umocowały się, posuwa
dalej swoją czułość pasterską i myśli nad wynalezieniem sposobów, jakby można
między Duchownymi obudzić emulacyą czytania książek pożytecznych, oświecających ich w świętego powołania swojego obowiązkach. Myśli, jakim sposobem
przyjśdź można do tego celu, i wydaje Mu się, że założenie po Dekanatach Bibliotek
Kommunalnych byłoby do tego najskuteczniejszym sposobem. Jakoż trudno nieprzyjąć i niepochwalić projektu, którego tak widoczna okazuje się potrzeba. Nauka,
98 Informacje biograficzne na podstawie: ankiety sporządzonej przez ks. Lerskiego w 1829 r. (AA Poznań,
Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA III 42, Akta Arcybiskupie – Akta Personalne – [według dekanatów]
Dekanat – Krobia, k. 50–51); X. [J.] SIWICKI, „Gazeta Xięstwa Poznańskiego”, 1843, 200, s. 1610; [b.a.], Życie
księdza Kaźmierza Lerskiego Kanonika Metropolit. Gnieźnieńskiego zmarłego d. 15. marca 1843, „Gazeta Kościelna”, 1844, 7, s. 51–53; J. KORYTKOWSKI, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000
aż do dni naszych, t. 2, Gniezno 1883, s. 429–432.
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gdyby to bydź mogło i najobszerniejsza, była powszechnie we wszystkich czasach
uważana jako nieoddzielny i kapłanowi koniecznie potrzebny attrybut. Sam Duch
Boży odpycha od sprawowania obowiązków kapłaństwa tych, którzy do ich sprawowania nieprzynoszą potrzebnej nauki. Quia scientiam repulisti, repellam et ego
te ne Sacerdotio fungaris mihi. Tak mówi Duch Boży o kapłanach starego Zakonu,
w czasie kiedy Religia zasadzała się na powierzchownych tylko obrzędach i kiedy
Religia czczenia Boga w Duchu i prawdzie spoczywała jeszcze w enigmatycznych
widzeniach proroków. A jeżeli już wtenczas tak wiele o potrzebie nauk dla kapłanów trzymano, jakże daleko bardziej potrzeba ta okazuje się istotną dla Kapłanów
Chrystusowej religii? Jakożkolwiek jest to prawdą, że nauki w ogólności nieodzownie potrzebne są duchownemu stanowi, niemożna atoli powiedzieć, żeby Duchowieństwo w obydwóch winnicach Chrystusowych Prowincji naszej dziś pracujące,
mogło pod tym względem szukać dla siebie zaszczytu. Wszelako to niejest jego
winą, bo jesteśmy pozbawieni wielu sposobów nabywania nauk mogących nas,
jeżeli nie wynieść nad Duchownych w Prowincyach innych, to przynajmniej z nimi
nas porównać. Lecz daleko jeszcze dziś do tego jesteśmy. Prowincya n.p. Szląska,
ma siedm Gymnazyów i w ich środku Uniwersytet; nabywanie więc tam nauk, niemoże przychodzić ani z taką trudnością, ani z takim kosztem jak u nas. Jedno Gymnazium dla dwóch Archidyecezyów w Poznaniu, przez lat 40. urządzane, a jeszcze
zupełnie nie urządzone, nie dostarczy im tyle Subjektów, ile by ich było potrzeba,
aby wszystkie wakujące dziś duchowne posady, kapłanami przynajmniej jakożkolwiek uczonymi obsadzone zostały. Którzyś wreszcie rodzice na duchowną edukacyą synów swoich wystarczą? Nierachując już tego, co ich syn kosztuje do lat 12,
W Gymnazyum zostawać musi, nim się przez wszystkie klassy i ich oddziały przeciśnie, przynajmniej lat 10. W Uniwersytecie zabawi lat 3. Wojskowo ma służyć lat 3.
W Seminarium lat 3. Po Ordynacyi nim otrzyma jaką biedną plebanijkę ma jeszcze
lat 3 poczekać; a tak nim ten kurs skończy potrzebuje lat najmniej 19. a zatem przez
lat 30. mają tego duchownego alumna utrzymywać na swoim koszcie rodzice. Którzyż to są dziś tacy, którzy na nabycie takiej mądrości dla swojego syna nastarczyli?
i który to jest syn, któryby przez tyle metamorphozów prób swoich przechodząc,
niezmienił wakacyi swojej i planu życia swojego innego niewziął. Skutkiem to tych
edukacyjnych trudności jest, że obadwa Seminaria Archidyecezalne są już prawie
próżne, a jeżeli się okoliczności nie zmienią, a niezmienią się zapewne, najwięcej
za lat 2. będą zupełnie próżne, i lękać się należy, i żeby się i na nas niespełniło, owo
straszne Zbawiciela naszego przepowiedzenie: „et relinquetur domus vestra deserta”. Jest już do tego spełnienia wielkie podobieństwo. Niezmylę się pewnie, kiedy powiem, że w tych dwóch Chrystusowych winnicach trzecia część gruntu leży
odłogiem, i zanosi się na to, że nie zadługo leżyć go będzie daleko więcej. Projekt
podług którego w Progymnazyum Trzemeszyńskim mają się przysposabiać subjecta do Seminarium aspirujące, z pewnością tak prędko nie przyjdzie do skutku, tem
czasem potrzeba Xięży codzień się powiększa, codzień wakansów przybywa. W tak
widocznem zmnieyszaniu się Duchowieństwa katolickiego, i w tak krytycznem
położeniu z różnych względów obydwóch Archidyecezyi, zaprowadzenie kommu-
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nalnych bibliotek albo wcale żadnego, albo bardzo mały przynieść może pożytek.
Jednemi kościołami rządzą dziś starcy, których siły fizyczne już opuściły: osłabieni
latami i długą pracą, już do czytania ani nie są zdolni, ani nie mają ochoty; ci zastępują się w swojej starości takim nauk zapasem, jaki sobie przysposobili w swojej
młodości. Kto dożył do lat chociaż tylko 50., ten już mało pamięta co czyta. Takowym łożyć koszta na książki przychodzi z ciężkością i uważaliby to za ciężar, gdyby
im zwierzchność duchowna
[k. 16]
takowe wydatki podejmować kazała. Plebani młodzi z czytania jeszcze korzystać
mogący, mało czytać mogą, bo do czytania niemają czasu. Jakie może mieć czas do
czytania Xiądz przymuszony opędzać parafiją trzytysiące do czterech czasem tysięcy dusz wynoszącą; w nocy i we dnie praktyką obowiązków duchownych zatrudniony. Kto powiada, że dziś Pleban na Parafii ma dosyć czasu Literaturą się bawić,
ten niema wyobrażenia dzisiejszych prac i zatrudnień parafialnego pasterza. Bo
chociażby mu jeszcze od dopełnienia obowiązków duchownych cokolwiek czasu
zostało, zabierze mu go expedyowanie nałożonych nam prac od Rządu. Chociażby dziś pleban nic więcej nie pracował, tylko expediował rapporta do wszystkich
Władz Rządowych, już te zatrudnią go tyle, że książki wziąść wrękę częstokroć niemoże. Od Prezydium Naczelnego począwszy, aż do sołtysów na wsiach, zatrudniają
Plebana Urzędnicy Rządowi. Wszyscy wymagają akuratności i dokładnego Rapportów wygotowania. Za niedokładność wszyscy straszą karą pieniężną. Ktoby temu
nie wierzył, niech się tylko zabawi w którego Plebana, czy w mieście czy na wsi,
a przekona się zaraz w pierwszych tygodniach roku nowego, że pleban nie ma wiele czasu czytać. Nie trzeba zapomnieć i o tem że każdy Pleban ma gospodarstwo
i przez konieczną potrzebę utrzymania się musi go sobie dopilnować, bo jak się
opuści, zaraz w pierwszym roku zginie; zostanie bez funduszu do życia i bez sposobu wypłacenia podatków, czeladzi, rzemieślników itd. Dla tejże koniecznej swojej
subsystencyi musi bydź na swojem polu, musi bydź codzienne w stodole; więcej
niż raz na dzień w swojej owczarni; musi bydź u koni, wołów i każdy codziennie
swój inwentarz widzieć. Na czeladź niemożna się spuszczać, i który Xiądz gospodarz na takie wyręczanie się spuszczał, zaraz w pierwszych początkach swego gospodarstwa zginął; bo został bez chleba, bez paszy, bez porządków gospodarskich,
bez inwentarza. Co się tu mówi o wyręczaniu przez czeladź, rozumie się też samo
o zastępstwie przez dzierżawy. Mamy tego co tu powiadam i dawniejsze przykłady:
powiadam to zaś dlatego, żebym okazał, że Xiądz na Parafii, czy ona jest mała, czy
wielka; czy on ma wielkie, czy małe gospodarstwo, bawić się czytaniem i literaturą nie może, nietylko dla tego że się nią zabawiać niema czasu, ale i dla tego, że
niema za co bydź Literatem. Bo nie ma za co kupić sobie książek. Dla niedostatku
funduszu niemoże on się zapomodz ani w biblioteczkę domową, a tembardziej
jeszcze w bibliotekę kommunalną. Do biblioteki chociaż i nie licznej bardzo powoli
tylko się przychodzi. Szafa z książkami porządnie utrzymywanemi jest najpiękniejszym domku plebańskiego meblem; ale on więcej kosztuje niż wszystkie inne. Kto
w zbiór książek się opatrywał, ten za 500. a nawet za 1000. Talarów niewielką nimi
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zastawił szafę. Ani można się dziwić, kiedy się dziś Xiądz tłumaczy, że książki nie ma
za co kupić. Jeżeli to jest pleban, czy on jest na wsi czy w mieście, zarówno Dochody
Plebanii jego tak są wydatkami obarczone, że ich niemoże nigdy na swoje obrócić
potrzeby. Jedne fundusze za naszych czasów całkiem upadły, drugie zmnieyszone, inne nieregularnie dochodzą; za jednemi musi pleban czekać, o inne się prosić, o inne skarzyć, a wszystkie pierwej opłacić. Wieleż to Kapitatów Duchownych
przepadło przez hypoteczne Excepcye? Przez wybiegi Ewiktorów? Wieleż ich tkwi
w massach Bankrutów? Wieleż ich czeka za wyrokami w Sądach? Wiele ich jeszcze zginie? Wszelako to prawda, że Procenta od Kapitałów tych, przynosząc grosz
gotowy byłyby najmocnieyszem zapomożeniem dla Xiędza, i stanowićby mogły
jakiżkolwiek fundusik, na pomożenie biblioteczki. Kompozyty jakimkolwiek one są
objęte nazwiskiem, czy one wybierają się w snopie czy w ziarnie nie zasługują nawet na wspomnienie, i niesą warte żeby je rachować między intraty plebana. Każdy
odbierający je Pleban niechaj tu powie, jeżeli zamiast ziarna nie odbiera kostrzewy,
zamiast kłosów pszenicy i żyta, miotły; zamiast snopków pomioteł. Na Akcydensa
już nie rachować niemoże Pleban. Zastępują te zaświadczenia Ubóstwa. Officyaliści zostawili samym tylko sobie przywilej, bydź za prace swoje płatnymi, Xięża zaś
wszystko dla ludu darmo zrobić mają i robią, bo jakże niemają robić, kiedy nierobiąc zapłacićby musieli kary porządkowe. Na miejsce Wójtów Dominialnych już
dość miłosiernych, nastąpili Wójci królewscy od pierwszych daleko miłosiernieysi.
Wszystko co każą ma xiądz zrobić i doskonale, i prędko, i darmo. Dla sprostowania np. (Stamrollów) Spisów Ludności, wyszukać metryk dla Parafiian swoich od lat
60. to im wydaje się bydź rzeczą snadną, i też darmo mają to zrobić. Z dochodów
więc Plebana pozostanie się tylko ten kawałek ziemi; a i z tym już dziś ostatnim
funduszem wieleż to Plebani ponieść musieli przy separacyach mozołów, podróży, zakłóceń i kosztów? Z tego tedy kawałka ziemi ma sobie wyorać chleb, odzież,
całą żywność i zapłatą czeladzi. Z tego ma kupić sól, zapłacić podatki i to niemałe;
wyprawić odpusty, zapłacić wszystkich gospodarskich rzemieślników, prowadzić
jeszcze przytem processa i płacić nieoddzielne
[k. 17]
koszta Sądowe. Zatrudnieni tylu pracami z swojem powołaniem najmniejszego
związku niemającemi, przymuszeni ponosić tyle kosztów, niemogąc mieć Plebani,
ani czasu do czytania, ani pieniędzy na kupienie książek. O Wikaryuszach nic nie
wspominam, bo na nich nic też rachować nie można. Są oni w ustawicznym ruchu;
bo albo sami niechcą dosiedzieć na miejscu, albo im dosiedzieć niedadzą. Wreszcie, aby tylko wytrzymali trzyletni Nowicyat Wikaryuszowskiej służby, biorą Beneficium, o które im przy tylu Wakansach nie jest dziś trudno; ale Beneficiium tego nie
biorą tym końcem, żeby na niem przetrwali do śmierci, ale je biorą intermistycznie,
pokąd im się podług ich mniemania co lepszego nie wydarzy. Tę też nieliczną klassę Duchowieństwa można uważać jako wędrowną z jednego miejsca na drugie,
z jednego Dekanatu do drugiego; taki Xiądz niebędzie chciał kontrybuować na Bibliotekę, która przez to samo że jest przywiązaną do miejsca, żadnych nie obiecuje
korzyści. Wikaryusz wychodzący z Seminarium zapomoże się w Brewiarz, i ten mu
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już wystarczy na całe życie, bo ta książka jest u wielu bardzo w wielkiej ochronie.
Kupi sobie kancyonalik i Rituał, a wyszedłszy kupi sobie jednego albo dwóch kaznodziei. Taka kollekcya Autorów składać będzie jego manualną Bibliotekę i rzadko
który pomnoży ją. Wiele można dadź przyczyn oprócz wymienionych, dla których
zakłady Bibliotek kommunalnych nie są podobne. Przypuśćmy n. p. że przez nadzwyczajne usiłowanie zgromadzi się parę Set, więcej i tysiąc książek. Trzebać przecie do tego zbioru porządnego i bezpiecznego Repositorium, żeby też i myszy niechciały być mądremi, to też za sobą pociąga koszta, a nadewszystko okazuje się do
tego bydź potrzebną porządna, sucha i w ogniu zabezpieczona izba, potrzebny jest
stróż i Dozórca Biblioteki, któryby utrzymywał kontrollę przybyłych już i przybywających książek, bo bez lokalu dogodnego księgom, zgnoi je wilgoć, okryje je pleśń,
zalęże się robactwo, i plan tyle pożytków przynieść mający nie zadługo mole w niwecz obrócą. Lecz gdzież tak pilnego, tak usłużyć swoim konfratrom chętnie chcącego i tak roztropnego Bibliotekarza znajdziemy? Chociażby się nawet w jednym
lub dwóch, a dajmy to i w więcej Dekanatach znalazł jaki lokal, wypadałoby, żeby
przy tym lokalu był przytomnym zaraz Dozórca, lecz gdzież to szczęśliwe połączenie znajdziemy? Znalazłby się lokal, to tam niebędzie kwalifikujący się na Dozórcę
Kapłan, znajdzie się Dozórca, to tam niebędzie lokalu: a chociażby się znalazł jaki
słuszny i lubiący Literaturę w tem połączeniu Pleban, następca jego niebędzie tej
myśli, lokalu będzie chciał użyć na co innego i pozbędzie się książek. I chociaż tak
sobie z książkami postąpi, za to nikt mu nic nie zrobi, a nawet nic zrobić niemoże. Te
moje nad Projektem uwagi popiera następująca praktyka, którą tu zacytować nie
będzie od rzeczy. Zmarły i spoczywający już w Bogu Suffragan Żarnowiecki będąc
Plebanem w Pempowie i Dziekanem w Krobskim Dekanacie, trafił na tę samą myśl,
aby Dekanat ten miał swoją kommunalną bibliotekę. Kościół Krobski miał już od
dawna znaczny zbiór książek, dla których zaraz przy budowie jego ówczasowy Proboszcz Piotr Gubański, kazął przysposobić bardzo wygodną, jasną i suchą salkę na
drugim piętrze za W. Ołtarzem. Tenże sam zastawił ten lokal szafami, znaczną ilość
książek objąć mogącemi, i w nich znajdujące się książki pomieścił. X. Żarnowiecki
chciał próżne miejsca zastawić i tę bibliotekę coraz pomnażać, aby była ad usum
Xięzy w Dekanacie zamieszkałych. Zaproponował ten projekt na Kongregacyi, który wszyscy jednozgodnie przyjęli i za bardzo użyteczny uznali. Zgodzili się więc
jednomyślnie, aby po każdym zmarłym w Dekanacie Plebanie lub Beneficyacie,
każdym zgoła Kapłanie, księgi zabrać i te do Krobskiej Biblioteki oddać. Takowym
tedy sposobem zapas książek pomnażał się periodycznie. Miejscowy Proboszcz naówczas Kanonik Inflantski X. Jakób Jędryczkowski przyjął na siebie obowiązek Bibliotekarza. Jakoż niezadługim czasem ta biblioteka pomnożyła się znacznie. Przyczynił się do jej powiększenia nie mało Pan Gwiazdowski Dziedzic Wsi Szurkowa,
który wszystkie swoje książki Bibliotece Krobskiej Testamentem przeznaczył. Był to
już piękny zbiór książek łacińskich i polskich, i nie było do tego nic więcej potrzeba,
tylko uporządkowania, spisania regestru autorów i utrzymywania Kontrolli gdzie
się która książka z Biblioteki podziewa; ale tego właśnie brakowało. X. Jędryczkowski po śmierci Żarnowieckiego, Dziekan Krobski obarczony obowiązkami swojego
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Urzędu, nie miał czasu w bibliotece siedzieć i książki układać i onych Regestr tytularny spisywać. Miał on tam Xięży po 6ciu, ale żaden z nich niemiał ochoty dla Literatury. Zostawił więc Jędryczkowski tę bibliotekę w nieładzie. Biorący z niej książki
więcej ich nieoddali, jedne więc na zawsze zginęły, a drugie zdefektowane zostały
i do tych drugich należy Historia Ecclesiastica Fleuri, której kilkanaście pierwszych
Tomów brakuje. Po Jedryczkowskim nastąpił X. Tomasz Krajewski Pleban w Parzenczewie przez lat 40., a przeszło lat 20. dziekan Grodziski. Czterema Biskupom Dyecezyi Poznańskiej wysługiwał się i w nagrodę zasług swoich otrzymał Probostwo
Krobskie. Przez lat 8. rządził tą Parafiją w najburzliwszych wojny francuskiej czasach. Przymuszony
[k. 18]
przez ciężki Exekucye płacić długi za swego Poprzednika Kassom rządowym, prześladowany przez cały czas, w 85tym roku swojego życia umarł w zgryzocie. W takowem położeniu będąc, niemógł się Biblioteką trudnić, bo do tego niemiał już ani
siły ani czasu. Xięża też młodzi i za Krajewskiego i po Krajewskim w Krobi mieszkający tę pracą niechcieli się trudnić, bo ją uważali dla siebie obcą, i darmo też pracować niechcieli. Dokonali nieporządku w tej bibliotece Sukcessorowie Jędryczkowskiego, który po jego śmierci szukając pieniędzy porozrzucali książki, które do dziś
dnia w takim nieporządku znajdują się. Com tu powiedział o bibliotece dekanalnej
w Krobi, to z pewnością można będzie powiedzieć o wszystkich innych, które tylko
od kommunalnych składek zależeć będą. Z jaką zaś ciężkością wybieranie składek
na takowe biblioteki przychodzi, świadczy to Jus Canonicum Cavallarego, za które,
chociaż dobrowolnie prenumerowano, przecież dotąd zupełnie nie zapłacono. Za
projektem więc zaprowadzenia Bibliotek Dekanalnych wcale nie jestem, nie dlatego żeby ten projekt niemiał bydź chwalebnym, ale dla tego że do wykonania nateraz nie jest podobnym i na oświecenie Duchowieństwa naszego mało mieć mogącym wpływu. Prędzej by do tego pomogło Dzieło periodyczne, artykuły, same
religijne w sobie obejmujące. Tego sposobu chwyciły się Niemieckie kościoły, ma
ich podostatkiem także Francya. Redaktorowi pisma takowego, do zapełnienia go
uczonymi artykułami wystarczą peryodyczne pisma tych dwóch Narodów. W nich
znajdzie Redaktor Polski, gotowe materyały. Dostarczy mu ich wreszcie Łacina. Wystrzegać się tylko trzeba wszelkich polemik i polityki, O takiego Redaktora niepowinno już bydź trudno w Poznaniu. Znajdują się usposobieni do tego Kapłani i po
Prowincyi. Nie jeden z nich topi swój talent w milczeniu, dla tego że niema sposobu
objawienia onegoż. Dzieło takowe będzie to nauczyciel Religii nie w jednej szkole,
nie kilku tylko uczniów nauczający, ale to będzie nauczyciel powszechny, bez różnicy płci, wieku, stanu, a nawet Religii przemawiający. Takowego pisma wymaga
dziś widocznie sama gwałtowna potrzeba. Ono tylko samo może zachęcić naszych
Duchownych, wzbudzić w nich emulacyą i do czytania i do pisania. W tem piśmie
mogłyby bydź nawet umieszczane zasługujące na uwagę w potomności kazania,
pogrzebowe mowy, i tyle innych wypracowań, które z niemałą szkodą pieknych
niejednego kapłana talentów marnie giną i w wiecznej niepamięci zagrzebane
bydź muszą. Lecz Dzieło takie niemoże bydź zostawione Losowi, wymaga ono
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kosztów, którym żaden prywatny niewydoła pisarz. Wymaga wynagrodzenia pracującym, a tym potrzebom sam tylko J[aśnie] W[iel]m[ożn]y ArcyPasterz zaradzić
może. W początkach nie trzeba się starać o jego pyszną edycyą. Niech papier i druk
do niego użyty będą skromne, aby tylko pismo było jak najtansze. Muszą kościoły
opłacać Amtsblaty, Zbiory Praw; czemużby też niemiały utrzymywać Pisma tyle religii i moralności użytecznem bydź mogącego. Niech to pismo będzie miejscowem
każdej plebanii i niech należy i do tych którzy teraz żyją, i do tych którzy po nas
żyć będą. Złoży ono z czasem biblioteczkę kościelną, daleko plebanowi pożyteczniejszą, a niżeli mogą bydź te, których ma szukać o mil kilka albo wcale o mil kilkanaście. Przy dokończeniu tych moich nieuzupełnionych jeszcze uwag, przychodzi
mi na myśl nad czem się dawno zastanawiałem. Chcemy oto zakładać Biblioteki
nowe, a niedbamy o stare. Zamyślamy zakupować książki i szukać ich po świecie,
a oddajemy niepamięci i zniszczeniu te, które zakupili nasi przodkowie i dochowali nam je aż do naszych czasów nienaruszenie. Mówię tu o bibliotekach naszych
klasztorów. Nikt nie trafił na tę myśl szczęśliwą żeby po zgasłych w naszej prowincyi
klasztorach zebrać książki i w jedno miejsce zgromadzić. Tej szacownej ale mało
ważonej dziś po nich puścizny, nikt by nam podobno niebronił. Przed kilkunastu
laty można było z klasztronych bibliotek uformować jedną, któraby razem zgromadzona w jednej sali całą starożytną tak świecką jako i kościelną Literaturę obeymowała. W każdym klasztorze cujuscunque ordinis on był, znajdowała się Biblioteka.
Byłem w wielu i widziałem jak tam niszczały owe nieporównane prace ludzi, jakiemi opatrzność rzadko kiedy obdarza narody. Kiedy burzono klasztor w Rawiczu
XX. Reformatów, będąc przytomnym właśnie w klasztorze, gdy do niego kompania
rzemieślników przybyła, radziłem ówczasowemu Przełożonemu tego klasztoru bibliotekę uratować, co też i uczynił, i najętemi fórami do Garuszek ją przewiózł. Biblioteka Rawiczka połączona z biblioteką miejscową składały razem znaczny zbiór
książek. Znajdywali się tam Autorowie rzadko już dziś widziani. Klasztor Górecki
przeżył wprawdzie klasztor w Rawiczu, niedługo jednak doznał tego samego losu.
Stoi dziś zamknięty, i co się z biblioteką jego stało, nie jest mi wiadomo. Co jednak
w wielu bibliotekach klasztornych widziałem, nie wyrównywa temu com widział
w Bibliotece XX. Bernardynów w Kobylinie. Znalazłem tam dzieła, które po wszystkie wieki będą wspominane, a których już nigdy drukować
[k. 19]
niebędą. Zgromadzona tam była cała łacińska patristica, i to w takich oprawach, na
jakie dzisiejsza sztuka niezdobyłaby się, a przynajmniej byłaby nieopłacona. Szukałem ja tam Historyi Józefa Żydowina de Bello Judaico jakoż ją tam znalazłem.
Przełożony już tylko podówczas nad jednym zakonnikiem pożyczył mi Dzieła tego,
ale kiedy go nieoddałem w umówionym terminie, sam po nie przyjechał, bojąc się
exkommuniki przeciw tym wydanej, którzy książki z bibliotek klasztornych rozpraszają. Widziałem tam wypracowane Manuskrypta Kommentarzów biblii tak
całkowitej, jako i niektórych jej książek. Widziałem dzieła wszystkie Augustyna –
Grzegorza – Historyą Kościelną Baroniusza, a co większa widziałem dzieło skompletowane, które swoim ogromem zbliżającego się Czytelnika odstrasza, a tem jest:

240

Kamila KŁUDKIEWICZ

Commentarius Tostali in Aristotelis opera. Filozofia dzisiejsza mało sobie to dzieło szacuje; ale kto Bibliotekę zakłada, powinien się pysznić, że w tem dziele może
każdemu pokazać widocznie przekonywający dowód, czego może dokonać praca
jednego człowieka w pisaniu, kiedy nią kieruje usilność i znajomość rzeczy, którą
traktuje. Jeżeli więc w Kobylinie znajdują się jeszcze jakie tego skarbu reszty, warteby były ochronienia, aby niezginęły do szczętu. W Śląsku postąpiono sobie zupełnie inaczej. Po każdym supprimowanym klasztorze zabrano biblioteki, wszystkie
do Wrocławia zwieziono, przygotowano dla nich salony; i najmniejszej książeczki
nie zagubiono, i tak to wszystko uporządkowano, że apsirującemu o jakowe dzieło w minucie pokażą mu je przed oczy. To co widziałem w Kobylinie, można było
znaleśdź i widzieć we wszystkich klasztorach. Mniejszą lub większą każdy z nich
posiadał bibliotekę, z których jedne już zaginęły, a drugie dotychczas giną. A kiedy
to znaleśdź było można po klasztorach Bernardynów i Reformatów, czegoż niebyłoby można po klasztorach od nich daleko starszych i zamożniejszych np. Benedyktynów, Cystersów, Premonstratensów, zgoła wszystkich. Lecz próżno projektować, kiedy już pewnie za późno, ale też nie na wiele się przyda nowe zakładać
biblioteki, kiedy na to niemasz funduszu, niemasz lokalów, a nadewszystko kiedy
niemasz Czytelników. Nie jestem za tym projektem, niedlatego, żeby niemiał bydź
pożytecznym, chwalebnym i pochwalenia godnym, ale że jest do uskutecznienia
prawie niepodobnym.
(podpisany) C[asimirus] Lerski.
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i Kórniku. W 1919 r. mianowany na archiwariusza archidiecezjalnego i bibliotekarza
Biblioteki Seminarium Duchownego w Poznaniu. Rozpoczął wówczas studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W 1925 r. mianowany dyrektorem Archiwum
Archidiecezjalnego. Organizował liczne wystawy medali, był członkiem towarzystw
numizmatycznych i naukowych, napisał ponad 70 prac naukowych z zakresu historii,
numizmatyki, archiwistyki. W 1933 r. wysłany do Belgii, od 1934 r. proboszcz w Kopanicy. W 1948 r. obronił doktorat na Wydziale Historycznym KUL99.
Po objęciu stanowiska archiwariusza archidiecezjalnego stanął przed zadaniem
ukończenia rozpoczętego przez poprzednika, ks. Kamila Kantaka, dzieła uporządkowania wiedzy na temat bibliotek dekanalnych. Załączona tabela jest podsumowaniem danych z ankiet, sporządzonych w 1915 r. przez dziekanów dekanatów obu
archidiecezji na polecenie abpa Edmunda Dalbora.
Edycja tekstu zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi tekstów źródłowych.
Bibljoteki dekanalne Archid[iecezji] Gnieźn[ieńskiej] i Pozn[ańskiej]
L. p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Miejsce przechowa[nia]
Białcz
Biezdrowo
Borek
Czarnków
Grabów
Koźmin
Krobia
Krotoszyn
Mączniki
Nowe Miasto
Obra
Osieczna
Rogoźno
Sokolniki

Nazwa dekanatu
Kościański
Lwówicki
Borecki
Czarnkowski
Ostrzeszowski
Koźmiński
Krobski
Krotoszyński
Średzki
Nowomiejski
Grodziski i Zbąski
Śmigielski
Rogoziński
Miłosławski

Ilość dzieł
ok. 400
522
ca 400
300–400
ok. 1000
303
ca 1600
ca 250
244
ca 100
2070
nieznana
115
300–400

Uwagi
Bibljoteki
powierzone są opiece
miejscowych
Ks Ks. Proboszczów

kat. rpśm.
,, ,,
,, ,,
,, częściowy
–
kat. rpśm.
,, druk.
–
kat. rpśm.
–
kat. druk.
kat. rpśm.
,, ,,

99 Dane biograficzne na podstawie: M. WOJCIECHOWSKA, Majkowski Edmund Klemens (1892–1951), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19: Machowski Wawrzyniec – Maria Kazimiera, Wrocław i in. 1974, s. 202–203;
A. PREISSNER, Życie i działalność bibliofilska Edmunda Majkowskiego (1892–1951), „Rocznik Biblioteki Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie”, 12, 1966, s. 127–159; E. MAJKOWSKI, Życiorys własny i spis prac (podał do druku
Jan Ujda), „Nasza Przeszłość”, 25, 1966, s. 285–290.
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L. p.
15.
16.
17.
18.
19.

Miejsce przechowa[nia]
Śrem
Trzcinica
Trzemeszno
Tursk
Wągrowiec

Nazwa dekanatu
Śremski
Kępiński
Pleszewski
Łekneński

Ilość dzieł
ca 1200
ca 750
nieznana
721
963

Międzyrzecz
* w księdze ks. Fabina „Kronika dekanatu Kępińskiego”

Uwagi
kat. rpśm.
,, druk*
kat. rpśm.
,, ,,
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Książki ze skasowanych klasztorów w bibliotekach dekanalnych
na obszarze archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej – zarys problematyki,
rekonesans i perspektywy badawcze
Streszczenie
Okres funkcjonowania bibliotek dekanalnych w Wielkopolsce w XIX w. miał istotne znaczenie dla losów książek
ze skasowanych klasztorów. Władze pruskie zadecydowały bowiem, że księgozbiory klasztorne najpierw zostaną podzielone między biblioteki berlińskie (Bibliotekę Królewską, Bibliotekę Uniwersytecką) i biblioteki gimnazjalne, następnie przejdą w posiadanie tworzonych od 1835 r. bibliotek dekanalnych. W większości wypadków
książki poklasztorne stanowiły trzon zbiorów dekanalnych. Mimo pierwszych pozytywnych reakcji wielkopolskiego duchowieństwa na pomysł tworzenia bibliotek z czasem okazało się, że księgozbiory są zaniedbane,
niszczeją, a księża z nich nie korzystają. Taki stan przepowiedział w swojej opinii dotyczącej projektu powołania
bibliotek dekanalnych ks. Kazimierz Lerski. Ponadto na podstawie swoich obserwacji z kasowanych klasztorów
doszedł do wniosku, że tylko zebranie wszystkich poklasztornych księgozbiorów w jednym miejscu uchroni
książki od zniszczenia. W tekście scharakteryzowano argumenty, jakie przytoczył ks. Lerski przeciw bibliotekom
dekanalnym, a także przedstawiono losy dekanalnych księgozbiorów ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat książek poklasztornych.

Słowa kluczowe
Kazimierz Lerski, Wielkopolska, biblioteki dekanalne, księgozbiory poklasztorne
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Books from dissolved monasteries in libraries of deaneries
in the Archdiocese of Gniezno and Poznań – an outline
of the topic, reconnaissance and research perspectives
Summary
The functioning of deanery libraries in Wielkopolska in the 19th century was of crucial importance to the fate
of books from dissolved monasteries. The Prussian authorities decided that monastery book collections would
first be divided among Berlin libraries (Royal Library, University Library) and secondary school libraries, and
would then be taken over by libraries of deaneries, which began to be opened in 1835. In most cases books
from former monasteries formed the core of deanery collections. Despite the initially positive reactions of the
Wielkopolska clergy to the idea of establishing libraries, it turned out subsequently that the book collections
were neglected, were decaying and the priests were not using them. Such a state of affairs was predicted by Rev
Kazimierz Lerski in his opinion about the plan to set up deanery libraries. In addition, drawing on his own observations from dissolved monasteries, he came to the conclusion that books from former monasteries would
be saved from destruction only if they were all to be collected in one place. The author of the paper discusses
the arguments cited by Rev Lerski against deanery libraries and presents the fate of deanery book collections,
paying particular attention to information about books from former monasteries.

Keywords
Kazimierz Lerski, Wielkopolska, libraries of deaneries, former monastery book collections
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Rękopis Księgi wszystkich spraw Konwentu Gnieźnieńskiego
zakonu S. Klary [...] pilnie pisane w roku pańskim 1609
i jego zawartość*
Jednym z najciekawszych spośród 27 znanych rękopisów pochodzących z dawnego klasztoru klarysek w Gnieźnie jest kodeks zatytułowany Księgi wszystkich spraw
Konwentu Gnieźnieńskiego zakonu S. Klary. To jest katalog wszystkich sióstr zakonnych
w tym klasztorze od pamięci ludzkiej professowanych żywych i zmarłych. Przytem inwentarz wszystkich dóbr i prowentów także i przywilejów tegoż klasztoru za urzędu Wielebnej w Chrystusie Panny, Panny Doroty Bromierskiej, na ten czas Ksieniej tegoż klasztoru (acz niegodnej) uczynione, i pilnie pisane w roku pańskim 16091 (dalej: Księgi 1609).
Był on już sporadycznie wykorzystywany w literaturze2. Brak jednak jego omówienia
oraz prezentacji zawartości. Tę lukę próbuje wypełnić niniejszy przyczynek.
Jest to kodeks papierowy, liczący 802 strony. Karty mają wymiary 19 × 32 cm, trzy
ostatnie są doklejone. Współcześnie, od strony 2 (strona 1 to karta tytułowa), wpisano
w nawiasach kolejne cyfry arabskie. Aż 323 strony są niezapisane3. Oprawę o wymiarach 20 × 33 cm stanowią deski obciągnięte skórą. Wytłoczenie w otoku na oprawie
wierzchniej nieczytelne. Deska wierzchnia odchodzi od korpusu. Widoczne są ślady częstego używania, m.in. błyszczące, wytarte rogi, zagięcia, oddzielające się od
grzbietu karty. Zdarzają się także braki fragmentów kart, które uzupełniono poprzez
doklejenie nowych części. Oprawa i wnętrze są bardzo zniszczone, głównie przez
insekty. Na stronie 1 znajduje się notka ks. Włodzimierza Zientarskiego, pierwszego
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
1 Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Zakon Klarysek Gniezno, sygn. 3 (dalej: Księgi 1609). Za udostępnienie zarówno oryginału, jak i kopii na CD dziękuję dyrektorom archiwum: śp. Księdzu Marianowi
Aleksandrowiczowi, który okazał mi wiele serdeczności i pomocy podczas pierwszych badań w 2000 r.,
Księdzu Michałowi Sołomieniukowi, obecnemu dyrektorowi, oraz pracownikom archiwum.
2 A. SZULC, Dzieje klasztoru klarysek w Gnieźnie, [w:] T. JANIAK, D. STRYNIAK (red.), Franciszkanie konwentualni
i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku. Katalog wystawy, Gniezno 2006, s. 117–128, gdzie też przedstawiono dzieje klasztoru.
3 Puste strony: 12–16, 29–31, 62–64, 67–99, 121, 166, 171, 205–245, 254–267, 269, 299, 303–353, 356,
358, 364–429, 440–441, 446–447, 456–457, 459, 541, 567–568, 570–599, 604, 611–659, 661, 663, 677, 697,
745, 747, 761, 793–795.
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dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, o przejęciu 8 XI 1963 r. rękopisu
z gnieźnieńskiego seminarium duchownego.
Jak informuje tytuł, spisywanie księgi rozpoczęto w 1609 r., za rządów s. Doroty Bromirskiej4. Ponieważ została ona wybrana na ksienię w tymże właśnie roku5, można
ją uznać za inicjatorkę tego przedsięwzięcia. Wpisów, na co wskazują różne dukty,
dokonywało kilkadziesiąt osób (zapewne zakonnic), bez porządku chronologicznego
i tematycznego. Ostatni chronologicznie wpis, z 16 I 1865 r., informuje o śmierci s. Rozalii Tekli Cywińskiej6, ostatniej klaryski gnieźnieńskiej i zarazem ostatniej zakonnicy
przebywającej w murach klasztoru:
żegnając wiernych ze zwłokami nieboszczki, żegnali zarazem mury klasztoru już opustoszałe z pieśniami
pobożnemi, które przez sześć prawie wieków nieustannie świadczyły o dobrowolnem ubóstwie, posłuszeństwie duchownem i czystości niezmazanej dziewic narodu polskiego7.

Z kolei wpis z 18 II 1840 r., informujący o śmierci ostatniej ksieni, s. Salomei Brzechwianki8, przynosi cenne informacje o funkcjonowaniu klasztoru po formalnej kasacie w 1837 r. jako domu zbiorczego dla ostatnich zakonnic ze skasowanych klasztorów wielkopolskich:
[Zmarła zakonnica była] gorliwa w służbie Bożej, i staranna o dobro zgromadzenia w czasie dla duchowieństwa, zakonów i Wiary Ś[więtej] wyznawców tak uciążliwym, opierała się ile było w Jej mocy, nieprawnym
przemożnych rządzących zamachom; jakkolwiek daremne były jej i sióstr zakonnych usiłowania. Klasztor,
niegdyś tak liczny, utracił coraz więcej, aż do upadku przywiedziony, wystawia smutny widok szczątków
dogorywających. Szczupłe zgromadzenie składające się z 2 sióstr różnego zakonu, tu pospędzanych, jakby
w ostatnim schronieniu, na łasce zostawione, groźbami i uciskiem gnębione, nie wiedząc nawet, czy mu
będzie wolno doczekać się śmierci w tychże murach klasztornych, żadnej opieki nie doznaje, jak tylko
Boskiej. Pan Bóg karę zesłał z jego to przypuszczeniem ś.p najprzewielebniejsza Panna Brzechwianka chorobą złożona, dwa blisko lata cierpiała nim opatrzona SS Sakramentami Bogu ducha oddała. [Jej] zwłoki
zostały przeniesione do kościoła, a po odprawionem nabożeństwie żałobnem pochowane w grobie obok
sióstr zakonnych. Z powodu żałoby kościelnej, która ciągle trwa od czasu uwięzienia arcybiskupa naszego
M. Dunina (którego w nocy porwano z pałacu zbrojną siłą i zawieziono do Kołobrzegu w Pomorskiej ziemi,
za to, iż się wzbraniał zezwolić na ślub sakramentalny mieszanych małżeństw) we dzwony kościelne nie
uderzono, ani muzyki żałobnej nie użyto przy pogrzebie9.

Dominuje w rękopisie język polski. Po łacinie wpisano tylko kilka nagłówków, głównie wówczas, gdy sprawa dotyczyła kwestii liturgicznych bądź rytuału zakonnego –
nie licząc oczywiście kopiowanych do Księgi 1609 źródeł napisanych po łacinie, choć
w takich przypadkach niejednokrotnie dokonywano tłumaczeń na polski.
4 Dorota Bromirska – M. BORKOWSKA, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 1: Polska Zachodnia i Północna, Warszawa 2004, s. 27.
5

Ibidem.

6

Rozalia (Tekla) Cywińska – ibidem, s. 38.

7

Księgi 1609, s. 204.

8

Nepomucena (Salomea) Brzechwianka – M. BORKOWSKA, Leksykon, s. 38, bez daty dziennej śmierci.

9 Księgi 1609, s. 184–185.
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Rękopis to prawdziwa silva rerum: zawiera informacje dotyczące różnych dziedzin
aktywności konwentu i życia codziennego sióstr, faktów związanych z historią klasztoru, Gniezna, a także Polski – choć tych ostatnich jest zdecydowanie najmniej. Mniej
więcej połowa wpisów dotyczy gospodarki klasztoru, są to m.in. rewizje dóbr (od
1610 r., najszczegółowsza w 1615 r.) oraz inwentarze z lat 1624, 1627, 1631, 1632,
1661, 1667, 1673, 1676, 1682, 1686, 1689. Dane o realiach życia codziennego przynoszą recesy wizytacji oraz opisy elekcji ksień. Mało jest wiadomości dotyczących
spraw obyczajowych. Bardzo niewiele informacji dotyczy spraw pozaklasztornych –
oczywiście poza kontaktami z franciszkanami gnieźnieńskimi, sprawującymi pieczę
duchową nad siostrami.
Kodeks zawiera szczególnie cenne informacje do badań nad składem konwentu:
– dwa katalogi profesek: dwuczęściowy, prowadzony na bieżąco, z wykorzystaniem niezachowanych źródeł, obejmujący lata 1562–179410, oraz niepełny, spisany
w 1763 r., z kilkoma informacjami wpisanymi później trzema różnymi rękoma, obejmujący lata 1613–177411;
– dwuczęściowy, prowadzony na bieżąco nekrolog sióstr zmarłych w latach 1567–184012;
– księgę obłóczyn i profesji z lat 1718–1794;
– opisy elekcji 30 ksień (z lat 1685–1825);
– wykazy nowych urzędniczek mianowanych przy okazji instalowania nowej przełożonej (od 1768 r.)13.
Informacje te pozwalają skorygować lub uzupełnić wiele danych zestawionych przez
s. Małgorzatę Borkowską. Jako przykład niech posłuży wykaz urzędniczek wybranych po elekcji ksieni Klary Krasińskiej w 1768 r.14, w którym wymienione są kolejno:
była przełożona Ludwina Karszewska, nazwana zakrystianką u grobu bł. Julenty15;
Magdalena Wilczyńska16; Konstancja Paruszewska, była ksieni, obecnie pierwsza infirmarka17; Jadwiga Kaczorowska18; Teresa Baranowska, wikaria19; Elżbieta Rzeszotarska, przyszła ksieni20; Weronika Gorlewska, konsyliarka21; Honorata Belęcka, mistrzyni
10

Ibidem, s. 101–128 – lata 1562–1718; s. 186–204 – lata 1718–1794.

11

Ibidem, s. 430–435. W większości wypadków podane daty zgonów.

12

Ibidem, s. 129–165 – lata 1567–1756; s. 172–185 – lata 1756–1840.

13

Ibidem, s. 186–204.

14

Ibidem, s. 681–682.

15

M. BORKOWSKA, Leksykon, s. 34, nie podaje tego urzędu.

16

Ibidem, s. 35.

17

Ibidem, bez tego urzędu.

18

Ibidem, s. 36.

19

Ibidem; por. przyp. 57.

20

Ibidem; por. przyp. 58.

21

Ibidem; bez tego urzędu.

250

Olga Miriam PRZYBYŁOWICZ

profesek22; Brygida Zawadzka, konsyliarka23; Kunegunda Nieszczewska, depozytarka
konwentu i fabryki24; Eufrazja Szelska, furtianka pierwsza25; Franciszka Frezerówna26;
Róża Szczytnicka, zakrystianka chórowa pierwsza27; Józefa Rokoszewska, sekretarka
i furtianka druga28; Zofia Kraszkowska, depozytarka druga konwentu i sióstr29; Helena
Kurnatowska, infirmerka druga30; Ewa Gorzyńska31; Kolumba Bobolecka, szafarka32;
Michelina Bielicka, zakrystianka chórowa druga33; Serafina Zagajewska, refektarka34;
Angela Zagajewska, kanafarka35; Felicjana (Z)Gliszczyńska36.
Księgi 1609 reprezentują nierzadki w piśmiennictwie klasztornym mieszany typ przekazu, łączący cechy kroniki, rocznika, katalogu i nekrologu sióstr oraz wykazu i opisu
dóbr. Zbliżony charakter ma rękopis powstały w tymże stuleciu (w 1681 r.) w klasztorze klarysek w Starym Sączu37. Powstawanie tego typu kodeksów wiąże się z rozwijającą się od końca XVI w. w klasztorach żeńskich Rzeczypospolitej twórczością
kronikarską38.
***
Ze względu na nikłą znajomość w literaturze przedmiotu tego tak ważnego dla poznania dziejów klasztoru klarysek w Gnieźnie źródła przedstawiam jego zawartość.
22

Ibidem, bez tego urzędu.

23

Ibidem, bez tego urzędu.

24

Ibidem, bez tego urzędu.

25

Ibidem, bez tego urzędu.

26

Ibidem.

27

Ibidem, s. 37, bez tego urzędu.

28

Ibidem, bez tego urzędu.

29

Ibidem; por. przyp. 40, 59.

30

Ibidem, bez tego urzędu.

31

Ibidem.

32

Ibidem, bez tego urzędu.

33

Ibidem, bez żadnego jej urzędu.

34

Ibidem, bez tego urzędu; por. też przyp. 61.

35

Ibidem, bez tego urzędu.

36

Ibidem.

37 Archiwum Klasztoru Klarysek w Starym Sączu, sygn. Gr/a-1, s. 3, Księga przywilejów, zapisów rocznych,
intercyz Konwentu Starosądeckiego Reguły S. Klary fundaciej Błogosławiony Kunegundy Matki i fundatorki naszej na pamiatkę wieczną z różnych przywilejów pargaminowych i extraktów zapisanych [a]ntycznych wiernie
wyjętych dla których lepszy pewności księgę tą przy przyciśnięciu pieczęci klasztorny rękami naszemi podpisałyśmy, działo się Roku Pańskiego 1681 dnia 20 Mca Lipca.
38 Zob. M. BORKOWSKA, Łatanie pamięci (Czyli rzecz o klasztornym kronikarstwie retrospektywnym), „Znak”,
47, 1995, 5 (480), s. 103–110; EADEM, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1997, s. 326; K. TARGOSZ, Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich czasach,
Kraków 2002; A. SZYLAR, Kronika bernardynek lubelskich 1618–1885 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Źródła i Monografie, 353, Prace z Historii Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce, 3), Lublin 2009.
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Wpisy streszczam, starając się zachować typowe dla epoki słownictwo i składnię.
W tych nielicznych przypadkach, gdy zwięzłość tytułu na to pozwala, cytuję oryginalne nagłówki, co zaznaczam kursywą. Jeśli cały wpis jest po łacinie, zaznaczam to
adnotacją (łac.), jeśli tylko nagłówek jest po łacinie, a wpis po polsku, zaznaczam to
adnotacją (pol.). Nazwiska sióstr podaję według zapisu w źródle, w przypisie podając
formę przyjętą przez M. Borkowską (w nawiasie okrągłym imię zakonne).
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Aneks
Wykaz zawartości Księgi wszystkich spraw Konwentu Gnieźnieńskiego
zakonu S. Klary [...] pilnie pisane w roku pańskim 1609
[s. 1] tytuł: Księgi wszystkich spraw Konwentu Gnieźnieńskiego zakonu S. Klary. To jest
katalog wszystkich sióstr zakonnych w tym klasztorze od pamięci ludzkiej professowanych żywych i zmarłych. Przytem inwentarz wszystkich dóbr i prowentów także i przywilejów tegoż klasztoru za urzędu Wielebnej w Chrystusie Panny, Panny Doroty Bromierskiej, na ten czas Ksieniej tegoż klasztoru (acz niegodnej) uczynione, i pilnie pisane w roku
pańskim 1609. Pod spodem dwie zapiski:
Wtóre zgorzenie Gniezna i klasztoru i tumultatio działo się w roku pańskim 1613 dnia dwudziestego siódmego miesiąca kwietnia w sobotę o godzinie piętnastej. Pierwsze zgorzenie Gniezna i klasztoru działo się
w roku pańskim 1511.

oraz inną ręką:
16[...]1 facit 37, 1651 rachuiac facit 140. oraz Iż te księgi zregestowane od karty [...]39 do karty na końcu
795 i porządnym regestrem tamże na końcu wlepionym dla łatwości w szukaniu przyozdobione. W który
regestr każdy zapisujący się w te akta swoje pismo wciągnąć powinien z wyrażeniem karty etc.40

Dwa doklejone do tej strony wąskie paski papieru, na pierwszym informacja o zapisie
1000 zł dla s. „Bielęckiej”41 od G. Bielęckiego, na drugim informacja, że na s. 242 można znaleźć informacje o nadaniu klasztorowi gruntu i czynszu.
s. 2–7: Wyznanie wiary, które czyni panna Ksieni po swojej elekcji na księstwo w ręku
przełożonego
s. 8: pusta, na górze wpis z 1737 r.: Jolenta umarła w 1298 r. dnia 11 czerwca rachując
się w roku 1737 od śmierci tej lat 439
s. 9: na górze zapiska tą samą ręką co na s. 8: Konwent gniezin[ski] fundowany roku
1259 w roku 1737 rachując się tej fundacji konwentu lat 478
s. 9–11: Forma iuramenti abatissae electae ante confirmationem (pol.)
s. 12–16: puste
s. 17–23: instrument notarialny dotyczący zeznań klarysek w staraniach o beatyfikację Jolenty, 1631 r. (łac.)
s. 24: pusta, pośrodku do góry nogami wpis: suplewacja o błogosławioną Jolentę
s. 25–27: Notata certa de venerabili serva Dei Jolenta, 1776 r. (łac.)
39

Nieczytelne ze względu na przedziurawienie karty w tym miejscu.

40 Por. Księgi 1609, s. 796–802: „Regestr tego wszystkiego co się zamyka w tej księdze dziejów Konwentu
Gnieźnieńskiego WW Panien Franciszkanek z wyrażeniem karty i liczby pod którą czego szukać trzeba, za staraniem P.P. Zofii Kraszkowskiej Sekretarki w roku 1776 napisany”. Ewa (Zofia) Kraszkowska – M. BORKOWSKA,
Leksykon, s. 37.
41

Marianna (Apolinara) Belęcka – M. BORKOWSKA, Leksykon, s. 32.
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s. 28: ekscerpt z listu prowincjała do całej prowincji dotyczącego podjęcia starań
o beatyfikację Jolenty, 1776 r.
s. 29–31: puste
s. 32: wizytacja przeprowadzona przez komisarza, byłego prowincjała, o. Kazimierza
Biernackiego42, 1682 r.
s. 33–34: elekcja na ksienię s. Obediencji Zabłockiej43 w 1692 r.
s. 35–40: „komisja” przeprowadzona na polecenie generała zakonu franciszkanów
pod przewodnictwem o. Waleriana Karwackiego44, 1693 r.
s. 40: wpis o. Waleriana Karwackiego z 1693 r. (łac.)
s. 41–42: elekcja na ksienię s. Klary Deręgowskiej45 w 1704 r.
s. 42: elekcja na ksienię s. Salomei Wielowiejskiej46 w 1711 r.
s. 43: Supplicatio ad Reverendissimum Patrem Ministrum Generalem pro partem monialium, 1693 r. (łac.)
s. 44–45: elekcja na ksienię chorążanki poznańskiej, s. Teresy Katarzyny Skoraszewskiej47, w 1714 r.
s. 46–47: potwierdzenie na przełożeństwo przewielebnej panny Teresy Katarzyny
Skoraszewskiej przy „rozerwanej” elekcji w 1717 r.
s. 48–49: elekcje na ksienię s. Krystyny Lubońskiej48 w latach 1720 i 1723
s. 50: elekcja na ksienię s. Lilii Wielowiejskiej49 w 1730 r.
s. 50: elekcja na ksienię s. Cecylii Olszewskiej50 w 1733 r.
s. 51: dekret papieża Klemensa VIII przeciwko kupowaniu urzędów w klasztorze,
1599 r., przetłumaczony na język polski i odczytany siostrom przed elekcją w 1773 r.
(pol. i łac.)

42 Jan (Kazimierz) Biernacki, prowincjał w latach 1666–1669, potem gwardian kaliski, zmarł w 1725 r.
– K. ROSENBAIGER, Biernacki Kazimierz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 2: Beyzym Jan – Brownsford Maria,
Kraków 1936, s. 81; K. KANTAK, Franciszkanie polscy, t. 2: 1517–1795, Kraków 1938, s. 268–269.
43

Anna (Obediencja) Zabłocka – M. BORKOWSKA, Leksykon, s. 31, ksieni 1692–1701 (trzy kadencje).

44

K. KANTAK, Franciszkanie, s. 180.

45 Konstancja (Klara) Deręgowska/Doręgowska – M. BORKOWSKA, Leksykon, s. 31, gdzie jako ksieni tylko
w latach 1708–1711.
46

Marianna/Marcjanna (Salomea) Wielowiejska – ibidem, s. 32, ksieni w latach 1704–1708 i 1711–1714.

47

Katarzyna (Anna Teresa) Skoraszewska/Skorzewska – ibidem, ksieni w latach 1714–1720.

48

Helena (Krystyna) Lubońska – ibidem, s. 33, ksieni w latach 1720–1726 i 1741–1747.

49

Teresa (Lilia) Wielowiejska – ibidem, ksieni w latach 1730–1733.

50 Magdalena (Cecylia) Olszewska – ibidem, s. 34, ksieni wybrana w 1733 r., zmarła dwa miesiące po
elekcji.
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s. 52: elekcja na ksienię s. Rozalii Łąckiej51 w 1733 r.
s. 52: Słowa świętej Jolenty, które wyrysować kazała na balce
s. 53: elekcja na ksienię s. Jolenty Wierzbińskiej52 w 1736 r.
s. 54–58: wizytacje klasztoru z lat 1737, 1738 i 1739 odpisane z akt prowincji
s. 59–61: elekcja na ksienię s. Krystyny Lubońskiej53 w 1741 r.
s. 62–64: puste
s. 65–66: Porzątki czyli powinności do zakonu sstępującym, 1693 r.
s. 67–99: puste
s. 100: Roku 1743 pochowali OO Franciszkanie kości zmarłych z sklepów swoich
s. 101–128: regestr sióstr profesowanych z lat 1562–1718 [s. 121 pusta]
s. 129–165: katalog sióstr zmarłych z lat 1567–1754
s. 166: pusta
s. 167: odbieranie arendy strzyżewskiej, 1648 r.
s. 168–170: inwentarze majętności z lat 1651 i 1653
s. 171: pusta
s. 172–185: poczyna się powtórnie katalog zmarłych sióstr, z lat 1756–1840
s. 186–204: księga obłóczyn i profesowania, z lat 1718–1794
s. 205–245: puste
s. 246–251: wspomnienie ognia gnieźnieńskiego [czyli pożaru miasta], 1613 r.
s. 251–253: ogień gnieźnieński w 1707 r.
s. 254–267: puste
s. 268: fragment litanii
s. 269: pusta
s. 270–272: Komplanacja przyjacielska o ogród przy kościele ss Piotra i Pawła, 1619 r.
s. 273: pusta; na dole dopisek z 1680 r. informujący o ugodzie w sprawie ogrodu (łac.)
s. 274–275: dekret wizytacyjny, 1684 r.
s. 276–279: Kapituła w Chełmnie i komisja, która defekta ma w klasztorze naprawić,
1730 r.
s. 280–284: kapituła prowincjalna w Kaliszu i postanowienia, które wówczas podjęto,
1733 r.
51

Agata (Rozalia) Łącka – ibidem, ksieni w latach 1733–1736 i 1738–1741.

52

Katarzyna (Jolenta) Wierzbińska – ibidem, ksieni w latach 1736–1738.

53

Por. przyp. 48.
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s. 285: dekrety definitorium na kapitule prowincjalnej odbytej w Krakowie, 1739 r.
s. 286: Memoriał konwentowi gnieźnieńskiemu Zakonu S. Matki Klary na drugiej wizycie
zostawiony dnia 10 lutego Roku P, 1748 r.
s. 287–292: kapituła prowincjalna w Gnieźnie o konflikcie franciszkanów z klaryskami,
1758 r.
s. 293–298: kontrakt kostrzyński, 1733 r.
s. 299: pusta
s. 300–302: dekret wizytacyjny, 1759 r.
s. 303–353: puste
s. 354–355: inwentarz wszystkich dóbr i wsi klasztornych, 1610 r.
s. 356: pusta
s. 357: informacja o ogrodach na Grzybowie, bez daty
s. 358: pusta
s. 359: suplika młynarza Wawrzyńca Jarzębińskiego, 1705 r.
s. 360–363: sprawy majątkowe z lat 1705–1745
s. 364–429: puste
s. 430–435: Katalog zakonnych panien Zakonu S Matki Klary w konwencie gnieźnieńskim w roku 1259 przez Bolesława Pobożnego książęcia kaliskiego na instancją żony
swojej Jolenty ufundowanym zmarłych z papiórów pozostałych po zgorzeniu ze wszystkim Gniezna w roku 1613 zebranych i zakonnotowanych od teraz tu w akta jak na tablicy
są dla dłuższej pamięci roku 1763 wpisanych
s. 436: o przyjmowaniu i zarządzaniu dobrami za zgodą zwierzchników zakonu, bez
daty
s. 437: konstytucja króla Zygmunta I na walnym sejmie krakowskim uchwalona i opisana w roku 1527
s. 438–439: dekret wizytacyjny, 1681 r.
s. 440’ [wklejona karta]: druk odpustu udzielonego przez papieża Klemensa XII 27 VIII
1737 r. dla odwiedzających kościół klarysek i franciszkanów z potwierdzeniem i ogłoszeniem go przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Teodora Potockiego 8 II 1738 r. (łac.)
s. 440–441: puste
s. 442–445: kontrybucje na potrzeby seminarium duchownego w Kaliszu, 1607
i 1614 r. (łac. i pol.)
s. 446–447: puste
s. 448–455: kopia przywilejów Przemysła II, Władysława Łokietka, Elżbiety Łokietkówny i Zygmunta Starego (w przekładzie pol.)
s. 455: ugoda między rzeźnikami kostrzyńskimi i ksienią, 1737 r.
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s. 456–457: puste
s. 458: inwentarz wszystkich praw i przywilejów klasztornych, 1610 r.54
s. 459: pusta
s. 460–465: kopia przywileju króla Zygmunta I potwierdzającego przywileje poprzedników, 1512 r. (łac.)
s. 466: kopia przywileju króla Zygmunta Augusta uwalniającego klaryski od podatków, 1552 r. (łac.)
s. 467–470: kopia przywileju targowego króla Zygmunta I wydanego w 1522 r., potwierdzającego wcześniejszy przywilej królewski z 1430 r. (łac.)
s. 471–472: potwierdzenie praw i przywilejów klasztoru przez króla Stefana Batorego,
1576 r. (łac.)
s. 471’–472’ [między kartkami doklejone dwie mniejsze]: wpis z 1763 r. o domku wynajmowanym przez klasztor Katarzynie Jastrzębskiej i jej córce Joannie
s. 473–475: potwierdzenie praw wolności i przywilejów od króla Zygmunta III Wazy,
1591 r. (łac.)
s. 476–477: dekret o niedawaniu kontrybucji na potrzeby seminarium duchownego
w Kaliszu, 1607 r. (łac.)
s. 478–481: dekret na ogród, który trzyma pleban kościoła św. Piotra, 1534 r. (łac.)
s. 482–484: darowizna klasztoru dla klasztoru franciszkanów gnieźnieńskich w sprawie prebendy kostrzyńskiej i strzyżewskiej, 1548 r. (łac.)
s. 485–486: przywilej na młyn koński, 1483 r. (łac.)
s. 487: przywilej na 15 grzywien pożyczonych przez Jana Popowskiego, 1481 r. (łac.)
s. 488: przysądzenie wsi Szczodrochowa, 1524 r. (łac.)
s. 489–490: granice z Oborą i wsiami przyległymi, 1529 r. (łac.)
s. 490–491: dekret komisji arcybiskupiej w sprawie ogrodu przy kościele św. Piotra,
1533 r. (łac.)
s. 491–492: ustąpienie z ogrodu na rzecz plebana kościoła św. Piotra w Gnieźnie,
1533 r. (łac.)
s. 492–493: trzecia sprawa z plebanem kościoła św. Piotra w Gnieźnie o ogród, 1591 r. (łac.)
s. 494–495: kopia przywileju ksieni Doroty Bromirskiej dla sołtysa z Krzeszczewa, 1611 r.
s. 495–497: granice między dobrami klarysek, Strzyżewem i Lankiem, a posiadłościami kościoła św. Jerzego w Gnieźnie, 1442 r. (łac.)
s. 497–499: dekret klasztoru o Mniszewo i Błonie z Mikołajem Włostowskim, 1527 r. (łac.)
s. 499–500: ugoda z mieszczanami Kcyni w sprawie kontraktu na dziesięcinę, 1596 r. (łac.)
54

Tylko nagłówek, treści nie wpisano.
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s. 500: ks. Mateusza, plebana kościoła św. Michała poza murami Gniezna, zeznanie
w sprawie gruntu Gajowisko, 1612 r. (łac.)
s. 501–502: arenda klasztoru na młyn w Strzyżewie, 1597 r.
s. 503–506: oblatowanie w grodzie poznańskim w 1590 r. (24 X) przywileju klarysek
dla miasta Kostrzyna z 1 XII 1588 r. nadanego przez ksienię Różę Kębłowską i wspólnotę55, potwierdzającego nadanie poprzedniczek wystawione w 1477 r.; dokument
z XV w. podany tu w polskim tłumaczeniu
s. 506–507: umowa kupna domu w dobrach klasztornych, 1612 r.
s. 508–509: kopia „rządów kostrzyńskich” zleconych panu Łukaszowi Klonowskiemu
przez ksienię Dorotę Bromirską, 1615 r.
s. 510–514: nowe prawo nadane przez klasztor Kostrzynowi, 1615 r.
s. 514–517: kopia tegoż prawa (łac.)
s. 518–522: przywilej władz miasta Gniezna dla rzeźników gnieźnieńskich, 1569 r.
s. 523–525: kopia starego prawa nadanego przez klasztor na młyn strzyżewski, 1609 r.
s. 526: dekret na miarę mesznego w Kostrzynie dla miejscowego plebana wystawiony przez biskupa poznańskiego Wojciecha Tolibowskiego, 1663 r.
s. 526: wypis z wizytacji biskupa poznańskiego Wojciecha Tolibowskiego w sprawie
wysokości mesznego z plebanii w Kostrzynie, 1662 r.
s. 527: dziesięcina z Kcyni ma być oddawana klasztorowi według dawnych zapisów,
bez daty
s. 528: granice należącego do klasztoru Strzyżewa, 1427 r. (łac.)
s. 529: arenda Mniszewa i Gołąbek wystawiona przez ksienię Annę Zabłocką i konwent, 1696 r.
s. 530–531: konfirmacja dokumentu dla bractwa szewskiego w Kostrzynie wystawionego przez klasztor, 1722 r.
s. 532: kontrowersja w sprawie granic Gościszyna i Gołąbek między kapitułą gnieźnieńską a klasztorem, 1731 r.
s. 533–534: dekret z 1713 r. między klasztorem a wikariuszami gnieźnieńskimi w sprawie przywłaszczenia dwóch jezior i łowienia ryb, potwierdzony w latach 1738 i 1740
s. 535–540: spory i kontrowersje między klaryskami i franciszkanami gnieźnieńskimi
w latach 1751 i 1755
s. 541: pusta

55 M. BORKOWSKA, Leksykon, s. 25, jako Róża Kębłowska sive Gorzycka, sive Gorzycka z Kębłowa; ksieni w latach 1563–1567, 1573, 1578–1583? 1585, 1589. Księgi 1609, s. 101, pozwalają przesunąć na 1562 r. okres
sprawowania urzędu, gdyż w tej roli przyjmowała obłóczyny pierwszej wymienionej w katalogu sióstr Jadwigi Podiskiej, w której M. BORKOWSKA, Leksykon, s. 25–26, widzi Jadwigę Podleską.
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s. 542–548: „konotacja reparacji” za ksieni s. Wiktorii Wyganowskiej56, wybranej
w 1756 r.
s. 548–549: pamiątka przełożeństwa panny Teresy Baranowskiej57, wybranej w 1772 r.
s. 549–551: „konotacja reperacji” w klasztorze i w folwarkach za przełożeństwa panny
Elżbiety Rzeszotarskiej58, 1780 i 1783 r.
s. 551: „konotacja reperacji” w klasztorze i w folwarkach za przełożeństwa panny Zofii
Kraszkowskiej59, 1786 i 1792 r.
s. 552–553: żądania klasztoru na kapitułę prowincjalną w Poznaniu w 1786 r.
s. 553: postanowienia na tejże kapitule w sprawach klasztoru
s. 554–562: informacje o poddanych i różnych dobrach klasztoru, lata 1708–1796
s. 561’–562’ [wklejone dwie kartki]: odpis listu króla Stanisława Augusta do prymasa
i jego odpowiedzi w sprawie zaliczenia Jolenty do patronów Polski oraz listu króla do
papieża w językach łacińskim i polskim oraz rejestr listów w tej sprawie wysłanych do
Rzymu w 1780 r.
s. 563: zapis na rzecz klasztoru 1000 zł na dobrach w Strzałkowie od księdza kanonika
gnieźnieńskiego i kantora Piotra Rokossowskiego, 1802 r.
s. 56660: elekcja na ksienię s. Serafiny Zagajewskiej61 w 1802 r.
s. 567–568: puste
s. 569: informacja o pobycie w Gnieźnie w 1810 r. arcybiskupa gnieźnieńskiego Ignacego Raczyńskiego
s. 570–599: puste
s. 600–601: potwierdzenie na przełożeństwie ponownie obranej s. Serafiny Zagajewskiej w 1808 r.
s. 602–603: wizytacja prowincjała franciszkańskiego Juvenalisa Szmytta62 w 1812 r.
s. 604: pusta

56

Teresa (Wiktoria) Wyganowska – M. BORKOWSKA, Leksykon, s. 35, ksieni w latach 1756–1762.

57

Anna (Teresa) Baranowska – ibidem, s. 36, gdzie jako ksieni tylko w latach 1777–1780.

58

Katarzyna (Elżbieta) Rzeszotarska – ibidem, ksieni w latach 1771–1777 i 1780–1786.

59

Por. przyp. 40. Ksieni w latach 1786–1795.

60

Błąd numeracji stron, brak 564–565.

61 Rozalia (Serafina) Zagajewska – ibidem, s. 37, wielokrotna ksieni (w sumie 22 lata), notowane elekcje
w latach od 1802 do 1815, zmarła 20 I 1825 r., będąc ksienią.
62 J. R. BAR, Szmytt Juwenalis, [w:] H. E. WYCZAWSKI (red.), Słownik polskich pisarzy franciszkańskich (bernardyni, franciszkanie śląscy, franciszkanie konwentualni, klaryski oraz zgromadzenia III reguły), Warszawa
1981, s. 479–480; A. KARWACKI, Materiały do historii konwentów franciszkańskich Prowincji Polskiej, t. 9, Essen-Gdańsk 1999, mps w Archiwum Franciszkanów w Krakowie, s. 627–628. Był prowincjałem w latach
1811–1814.
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s. 605–607: spis księży spowiedników konwentu sporządzony w 1737 r. (zapis do góry
nogami), zawierający informacje o wyborze spowiedników w latach 1615–1798
s. 608–610: „pamięć darowizn i uczynków” dla klasztoru osób zakonnych i świeckich,
lata 1747–1788
s. 611–659: puste
s. 660: ofiarowanie relikwii męczenników przez franciszkanina, o. Franciszka Jabłońskiego63, 1687 r.
s. 661: pusta
s. 662: Notata certa de venerabili serva Dei Jolenta z 1730 roku ex actis conventus zawichostensis Fr. Antonius Piechocki (łac.)
s. 663: pusta
s. 664–667: pamiątka genealogii Jolenty, której ciało w dolnej kaplicy jako fundatorki
odpoczywa, bez daty
s. 667–669: elekcja na ksienię s. Antoniny Niedźwieckiej64 w 1685 r.
s. 669–674: Krótkie opisanie powinności osoby rządzącej innymi, bez daty
s. 675–676: elekcja na ksienię s. Rozalii Łąckiej65 w 1733 r.
s. 677: pusta
s. 678–679: wezwana na przełożeńską funkcję naprzewielebniejsza panna Wiktoria
Wyganowska66 w 1756 r.
s. 680–681: o. Franciszek Kałowski, exprowincjał i gwardian klasztoru franciszkanów
gnieźnieńskich, przewodniczył w 1762 r. elekcji ksieni, na której wybrana została
s. Klara Krasińska67
s. 681: elekcja (powtórna) na ksienię Klary Krasińskiej w 1768 r.
s. 681–682: regestr osób zakonnych z wyrażeniem lat, urzędów i powinności z 1768 r.
s. 682–683: elekcja na ksienię Elżbiety Rzeszotarskiej68 w 1771 r. i rejestr wybranych
w tymże dniu urzędniczek klasztornych
s. 683–684: elekcja na ksienię Teresy Baranowskiej69 w 1777 r. i rejestr wybranych
w tymże dniu urzędniczek klasztornych
63 E. OZOROWSKI, Jabłoński Franciszek, [w:] H. E. WYCZAWSKI (red.), Słownik polskich pisarzy franciszkańskich,
s. 182.
64 Zofia (Antonina) Niedźwiecka/Miedźwiedzka – M. BORKOWSKA, Leksykon, s. 30, ksieni przez 23 lata, potwierdzona w latach 1673, 1674, 1677, 1680, 1685, 1686, zmarła, będąc ksienią, w 1695 r.
65

Por. przyp. 51.

66

Por. przyp. 56.

67

Marianna (Klara) Krasińska/Kraśnicka – ibidem, s. 34, ksieni w latach 1762–1765 i 1768–1771.

68

Por. przyp. 58.

69

Por. przyp. 57.
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s. 684–685: elekcja na ksienię Elżbiety Rzeszotarskiej w 1780 r.70 i rejestr wybranych
w tymże dniu urzędniczek klasztornych
s. 685: elekcja (powtórna) na ksienię Elżbiety Rzeszotarskiej w 1783 r. i rejestr wybranych w tymże dniu urzędniczek klasztornych
s. 686–687: elekcja na ksienię Zofii Kraszkowskiej71 w 1786 r. i rejestr wybranych
w tymże dniu urzędniczek klasztornych
s. 687–688: elekcja (powtórna) na ksienię Zofii Kraszkowskiej w 1789 r. i rejestr wybranych w tymże dniu urzędniczek klasztornych
s. 688–689: elekcja (po raz trzeci z rzędu) na ksienię Zofii Kraszkowskiej w 1792 r.
s. 689: przyłącza się wybranie panien na urzędy w roku 1792
s. 690: elekcja na ksienię s. Franciszki Fryzerowny72 w 1795 r. i rejestr wybranych
w tymże dniu urzędniczek klasztornych
s. 691: elekcja na ksienię Józefy Rokoszowskiej73 w 1799 r. i rejestr wybranych w tymże
dniu urzędniczek klasztornych
s. 692–693: kopia prawa na domostwo dane przez klasztor, gdzie Baran mieszkał,
1611 r.
s. 694–696: elekcje na ksienię Serafiny Zagajewskiej74 w latach 1802 i 1805
s. 695’ [wklejona kartka bez numeracji]: wpis Wybrałyśmy sobie za ksienię najprzewielebniejszą Anielę Zagajewską w 1825 roku75
s. 696–732: rewizja dóbr klasztoru w 1615 r. [s. 697 pusta]
s. 733–736: rewizja dóbr klasztoru w 1624 r.
s. 737–738: rewizja dóbr klasztoru w 1627 r. przy obieraniu panny ksieni wielebnej
Barbary Golemowskiej76
s. 739–743: po obraniu ksienią przewielebnej panny Katarzyny Obediencji Jarkuszewskiej77 rewizja dóbr, 1631 r.
s. 744: rejestr kmieci we wsiach klarysek Obora i Woźniki, bez daty
s. 745: pusta
70

Por. przyp. 58.

71

Por. przyp. 40, 59.

72

Ludwika (Franciszka) Frezerówna – ibidem, s. 36, ksieni w latach 1795–1799.

73 Józefa/Petronela (Jozafata) Rokossowska – ibidem, s. 37, z informacją, że „wybrana w 1798 r., zatwierdzona i rządzi dopiero w 1799, do 1802”.
74

Por. przyp. 61.

75 Róża (Aniela) Zagajewska – ibidem, siostra Rozalii (Serafiny), z informacją o dacie rozpoczęcia przełożeństwa 1825? Informacja z Księgi 1609 potwierdza tę datę.
76

Barbara Golemowska/Golimowska – M. BORKOWSKA, Leksykon, s. 27, ksieni w latach 1627–1629.

77

Katarzyna (Obediencja) Arkuszewska/Jarkuszewska – ibidem, ksieni w latach 1629–1632 i 1635–1646.
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s. 746: powtórzony tytuł księgi: Regestr wszystkich spraw [...] 1609
s. 747: pusta
s. 748–751: regestr wszystkich spraw (indeks spraw)
s. 752: relacja o wtargnięciu Szwedów, kontrybucjach i spustoszeniu dóbr klasztoru
w 1655 r.
s. 752–760: rewizja za przewielebnej w Bogu panny Antoniny Niedźwieckiej78, 1667 r.
s. 761: pusta
s. 762–765: melioracja w budynkach klasztoru i folwarku, lata 1661–1670
s. 766: melioracja w budynkach i osadach, lata 1673–1676
s. 767–773: melioracja w budynkach tak klasztornych jako i wsiach i osadach w 1682 r.
za przełożeństwa panny Antoniny Niedźwieckiej79
s. 774–790: opisuje się budynki w folwarkach, inwentarze dobytków, krescencję zbóż
ozimych i jarych, zasiewki na zimę, osady chłopów, 1689 r.
s. 791: klęski żywiołowe, które dotknęły klasztor i Polskę w latach 1736–1738
s. 792: nazwiska i daty przyjętych do klasztoru sześciu zakonnic o świeckim lub klasztornym imieniu Jolenta w XVII w. i jednej w XVIII w.80
s. 793–795: puste
s. 796–802: strony bez numeracji atramentem, numeracja współczesna ołówkiem;
karty doklejone: Regestr tego wszystkiego co się zamyka w tej księdze dziejów Konwentu
Gnieźnienskiego WW Panien Franciszkanek z wyrażeniem karty i liczby pod którą czego
szukać trzeba, za staraniem P.P. Zofii Kraszkowskiej Sekretarki w roku 1776 napisany81.

78

Por. przyp. 64.

79

Por. przyp. 64, 78.

80 Są to, w kolejności wymienienia: Dorota Grochowicka (Dorota (Jolanta) Grochowicka – ibidem, s. 28),
Dorota Sokołowska (Dorota Sokołowska – ibidem, s. 28), Jolenta Zdziechowska (Jolanta Zdziechowska –
ibidem, s. 31), Katarzyna Wierzbińska (Katarzyna (Jolanta) Wierzbińska – ibidem, s. 34), Jolenta Płaczkowska
(M. Borkowska nie wymienia jej wśród klarysek gnieźnieńskich; może identyczna z ksienią klasztoru klarysek w Śremie w latach 1716 i 1718, zmarłą w 1736 r., ibidem, s. 135), N. (Jolanta lub Aniela) Płaczkowska,
Konstancja Gądecka (Konstancja (Jolanta) Gądecka – ibidem, s. 37), Helena Tomicka – wyblakłym atramentem, bez daty obłóczyn (Helena (Jolanta) Tomicka – ibidem, s. 36).
81 Strony 796–800 pisane ręką Kraszkowskiej, s. 801–802 inną ręką. O Kraszkowskiej por. przyp. 40, 59.
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Rękopis Księgi wszystkich spraw Konwentu Gnieźnieńskiego zakonu S. Klary [...]
pilnie pisane w roku pańskim 1609 i jego zawartość
Streszczenie
Autorka opisuje i prezentuje zawartość jednego z najcenniejszych i najobszerniejszych (ss. 802) zachowanych
rękopisów klarysek gnieźnieńskich. Jest on przechowywany w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, zespół
Zakon Klarysek Gniezno, sygn. 3. Spisywanie rękopisu rozpoczęto w 1609 r., gdy ksienią była Dorota Bromirska
(1609–1617). Można w nim wyróżnić dukt kilkudziesięciu rąk (najprawdopodobniej zakonnic), dominującym
językiem wpisów jest polski, nosi ślady częstego użytkowania.
Rękopis to prawdziwa silva rerum; łączy cechy kroniki, rocznika, katalogu i nekrologu sióstr oraz wykazu i opisu
dóbr. Zawiera informacje dotyczące różnych dziedzin aktywności i życia codziennego konwentu, faktów związanych z historią klasztoru, Gniezna, a także Polski – choć tych ostatnich jest zdecydowanie najmniej. Mniej
więcej połowa wpisów dotyczy gospodarki klasztoru; są to m.in. rewizje dóbr (od 1610 r., najszczegółowsza
z 1615 r.) oraz inwentarze z lat 1624, 1627, 1631, 1632, 1661, 1667, 1673, 1676, 1682, 1686, 1689. Dane o realiach życia codziennego przynoszą recesy wizytacji oraz opisy elekcji ksień. Mało jest wiadomości dotyczących
spraw obyczajowych. Bardzo niewiele informacji dotyczy spraw pozaklasztornych – oczywiście poza kontaktami z franciszkanami gnieźnieńskimi, sprawującymi pieczę duchową nad siostrami.

Słowa kluczowe
klaryski, Gniezno, piśmiennictwo w klasztorach
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The Book of All Matters of the Gniezno Convent of St. Clare ...
written conscientiously in the year of the Lord 1609 and its contents
Summary
The author describes the contents of one of the most valuable and most extensive (802 pages) surviving manuscripts of the Poor Clares of Gniezno. It is kept in Archdiocesan Archives in Gniezno, in the fonds Zakon Klarysek
Gniezno [Poor Clares of Gniezno], no. 3. The manuscript was begun in 1609, when Dorota Bromirska was the
prioress (1609–1617). We can distinguish in it characteristic features of the handwriting of several dozen people
(probably the nuns); the dominant language is Polish and there are signs suggesting the manuscript was in
frequent use.
The manuscript is a veritable silva rerum; it combines characteristics of a chronicle, catalogue, obituary of nuns
as well as inventory and description of their property. It contains information about various spheres of the convent’s activity and daily life, facts associated with the history of the convent, of Gniezno and of Poland – though
that last group is the least numerous. Approximately half of the entries deal with the convent’s economy, including inspections of the property (from 1610, the most detailed is from 1615) as well as inventories from
1624, 1627, 1631, 1632, 1661, 1667, 1673, 1676, 1682, 1686 and 1689. Data about the daily life comes from
inspection reports and descriptions of elections of prioresses. There is little information about customs and
morals. Very little information concerns matters happening outside the convent, apart, of course, from contacts
with the Franciscan Sisters of Gniezno, who were spiritual guardians of the Poor Clares.

Keywords
Poor Clares, Gniezno, written records in monasteries
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Wstępne wyniki badań nad rękopisami muzycznymi
ze skasowanego opactwa cystersów w Obrze przechowywanymi
w Bayerische Staatsbibliothek w Monachium*
Losy i zawartość przechowywanego w Bayerische Staatsbibliothek w Monachium
zbioru muzykaliów ze skasowanego w 1836 r. opactwa cystersów w Obrze omówiłam w trzecim tomie serii „Historia Muzyki Polskiej”1. Pierwotnie liczył on 181 rękopisów z lat 1720–1780, zawierających ok. 200 kompozycji2. 11 zaginęło przed 1956 r.;
zachowały się ich opisy w inwentarzu sporządzonym w latach 30. XX w.3
104 rękopisy zawierają notę proweniencyjną „Geschenk aus der Privatmusikbibliothek Joseph Petzelt in München”. Ponieważ wszystkie należą do partii 170 rękopisów
skatalogowanych pod ciągłymi sygnaturami4, prawdopodobne jest, że także pozostałe 64 rękopisy z tej partii zbioru pochodzą z daru Józefa Petzelta. Czy w taki sam
sposób biblioteka uzyskała pozostałe 11 rękopisów, skatalogowanych pod innymi
sygnaturami (Mus.ms. 5417, 6594–6598, 13693), nie wiemy.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
1 A. MĄDRY, Barok, cz. 2: 1697–1795. Muzyka religijna i jej barokowy „modus operandi” (Historia Muzyki
Polskiej, 3), Warszawa 2013, s. 266–270 i, zwłaszcza, 426–428. Ostatnio nieco uwagi poświęcił temu zbiorowi G. JOACHIMIAK, Muzykalia z klasztorów cysterskich w Krzeszowie i Obrze; nieznane źródła z Krzeszowa.
Sprawozdanie z prac w dniach 1 V 2013–30 X 2014 r., „Hereditas Monasteriorum”, 5, 2014, 5, s. 500–501, który
poznał go, adaptując odpowiednie wpisy RISM (opac.rism.info) do potrzeb bazy projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy,
znaczenie, inwentaryzacja.
2 Bayerische Staatsbibliothek w Monachium, Mus.ms. (dalej: Mus.ms. i numer) 4987–5156, 5417, 6594–
6598, 13693.
3

Mus.ms. 5021, 5024, 5039, 5052, 5078, 5097, 5104, 5124, 5143, 5144, 5147.

4

Mus.ms. 4987–5156 (w tym 4996 i 4996a, 5047, 5047a i 5047b oraz 5156 i 5156a).
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Józef Petzelt5 urodził się w 1884 r. w Wolsztynie, miasteczku położonym kilka kilometrów od opactwa w Obrze. Tu też najpewniej, w nieznanych okolicznościach, wszedł
w posiadanie rękopisów. Co najmniej w latach 1917–1928 mieszkał w Monachium,
pracując jako dyrektor muzyczny6, wtedy też przekazał je bibliotece.
Zbiór znajdujący się w Monachium nie zawiera wszystkich rękopisów muzycznych
znajdujących się niegdyś w opactwie w Obrze. Dziewięć z nich znajduje się w zbiorze
muzykaliów pozostałym po kapeli parafialnej z Grodziska Wielkopolskiego, przechowywanym obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu (por. tabela 2). Zapewne trafiły one tu za sprawą mnicha oberskiego i jednego ze skryptorów miejscowych
muzykaliów, Niwarda Dygasiewicza, który pochodził z Grodziska Wielkopolskiego
i o którym wiemy, że miał święcenia kapłańskie i zmarł 24 II 1815 r. w wieku 61 lat7.
Dodatkową przesłankę stanowi nota na jednym z rękopisów oberskich ze zbioru grodziskiego: „Ex Procuratione Adm[odum] R[evere]ndi Nivardi | Dygasiewicz S.O.C. Professi Obren[sis] J[uris] U[trius]q[ue] D[octoris] | Pro Choro Ecclesiae Paroch[iali] Grodziscenscnien[sis]”8 (ryc. 1), jednoznacznie wskazująca, że rękopis ten został sporządzony
dla kapeli funkcjonującej przy parafii w Grodzisku Wielkopolskim. Pozostałe rękopisy
oberskie ze zbioru grodziskiego takiej noty nie mają; zawierają tylko charakterystyczną notę proweniencyjną z Obry. Warto zwrócić uwagę na rękopis grodziski zawierający dwie arie sygnowane na karcie tytułowej nazwiskiem Johanna Adolfa Hassego
– obecnie, dzięki bazie RISM, wiadomo, że tylko pierwsza z nich (po włosku) jest jego
autorstwa (z opery Ezio), druga (po łacinie) to utwór Joannesa Loheliusa9 (ryc. 2).

Ryc. 1. AA Poznań, sygn. PL-Pa Muz GR II/23, Domingo TERRADELLAS, Dixit Dominus, karta tytułowa,
nota skryptorska Niwarda Dygasiewicza. Fot. A. MĄDRY

5 Dane podaję na podstawie informacji uzyskanych od Helmuta Lauterwassera, który sporządził jeszcze
nie opublikowany biogram Józefa Petzelta. Por. też m.in. H. RIEMANN, Musik-Lexikon, Berlin 19199, s. 893.
6 Informacja uzyskana od Helmuta Lauterwassera, tekst zapisu: „Petzelt, Jos. Musikdirektor, Türkenstraße 68”.
7 P. FRASZ, Kultura muzyczna w klasztorze cystersów w Obrze do kasaty (1836), mps pracy magisterskiej
przechowywany w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2015, s. 75. Por. Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: AP Poznań), Cystersi Obra, sygn. C21, Necrologus, k. 54.
8

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej: AA Poznań), sygn. PL-Pa Muz GR II/23.

9 Ibidem, sygn. PL-Pa Muz GR III/29 (RISM 300234240 jako kolekcja oraz pojedyncze rekordy – 300234241,
300234242).
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Ryc. 2. AA Poznań, sygn. PL-Pa Muz GR III/29, Johann Adolf HASSE, [Joannes LOHELIUS], Aria Duplex,
karta tytułowa z wpisaną proweniencją klasztoru w Obrze. Fot. A. MĄDRY
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W 1938 r. odbyła się w Poznaniu wystawa muzyczna zorganizowana z okazji Tygodnia
Muzyki Polskiej. W jej drukowanym katalogu10 odnotowano 27 rękopisów muzycznych pochodzących z opactwa w Obrze. Zawierały one 11 mszy, 4 motety, 3 litanie,
2 nieszpory, 2 msze żałobne, ofertorium, arie, Rorate coeli, Veni creator i symfonie11.
W przypadku 13 kompozycji autorzy nie zostali podani. W pozostałych odnajdujemy
następujące nazwiska: Barthel, Ibkowski, Kostrzewski, Kozłowski, Mogiła, Morowski,
Nitrowski, Pokorny, Policki, Pracheński, Szczurowski i Wański12. Niestety, rękopisy
uległy zniszczeniu podczas II wojny światowej.
Biorąc pod uwagę znane rękopisy (zachowane i niezachowane), można przypuszczać, że w momencie kasaty w opactwie w Obrze przechowywano ponad 200 rękopisów muzycznych.
W dniach 5–9 X 2015 r. miałam możność osobiście zapoznać się ze zbiorem monachijskim. W ciągu tych pięciu dni udało się poddać szczegółowej analizie 26 rękopisów (por. tabela 1). Wybrałam te rękopisy, które miały jakikolwiek związek z kompozytorem Wojciechem Dankowskim (ok. 1760 – po 1814), znajdującym się obecnie
w centrum moich zainteresowań badawczych, oraz te, których skryptorzy lub autorzy zawartych w nich kompozycji nosili nazwiska wskazujące na polskie pochodzenie
lub które zainteresowały mnie z innych przyczyn, dalej wyłuszczonych. Przebadane
rękopisy można zatem podzielić na trzy grupy:
– autografy Wojciecha Dankowskiego: Mus.ms. 5025, 5027, 5030, 5096, 5121;
– dzieła przepisane przez Wojciecha Dankowskiego: Mus.ms. 5017, 5063, 5066, 5083,
5084, 5110, 5417;
– inne: Mus.ms. 4996a, 5060, 5061, 5070, 5090, 5094, 5098, 5102, 5122-1, 5122-2,
5139, 6594, 6596, 6597.

Autografy Wojciecha Dankowskiego
Jak przypuszczała już Danuta Idaszak13, Wojciech Dankowski dysponował znakomitym warsztatem kompozytorskim, co zawdzięczał działalności w kapeli opactwa w Obrze. Jego pobyt tam potwierdzają m.in. dwie noty anonimowych kopistów na kartach rękopisów zawierających kompozycje Dankowskiego – „Das
geschrriben der Adalbertus Daneck in Obr[a] Klöster Muzikant” 14 (ryc. 3) i „Mons
10 Katalog wystawy muzycznej w Muzeum Miejskim w Poznaniu, ułożyli M. SOBIESKI, M. TURCZYNOWICZ,
Poznań 1938.
11 Pełen spis muzykaliów z proweniencją z Obry wystawionych podczas tej wystawy por. P. FRASZ, Kultura
muzyczna, s. 48–51.
12

Dokładny spis i analiza materiału – ibidem, s. 47–51.

13 D. IDASZAK, Wojciech Dankowski. Monografia, mps pracy doktorskiej przechowywany w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1972.
14 Missa in D, AA Poznań, sygn. PL-Pa Muz GR I/144 (RISM 300033288). Zdekompletowany. Zachowały
się jedynie dwa głosy: clarino primo (na jego końcu znajduje się cytowana nota) i secundo, czyli trąbka
naturalna pierwsza i druga.
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Segnier | de la Dankowski | Le jeune Homme | qui Cultive la vertu [de] la Arte
Musicale”15.

Ryc. 3. AA Poznań, sygn. PL-Pa Muz GR I/144, Wojciech DANKOWSKI, Missa in D, wpis na końcu karty głosu
clarino primo. Fot. A. MĄDRY

Według Idaszak działalność Dankowskiego w Obrze przypadała na lata 1770–1790.
Tezę tę w wątpliwość podaje jednak autopsja rękopisu Mus.ms. 502516. Zawiera on
m.in. nieznaną z innego przekazu kompozycję Dankowskiego Vesperae Pastoralis –
o jego autorstwie informuje nota umieszczona na końcu głosu skrzypiec pierwszych:
„Compositum & | Descripsit Adalbertus Danek A M D G”). Dankowski osobiście przepisał większość swojej kompozycji (oprócz skrzypiec pierwszych także clarino primo
i secundo oraz organo), jednakże głos skrzypiec drugich przepisał kto inny, o czym
świadczy zamieszczona na jego końcu nota: „Composita Scripsist [Kaz S]”. Odczyt
inicjałów skryptora, „Kaz S”, nie jest pewny. Jeśli jest jednak prawidłowy, to kryje
się pod nimi zapewne Kazimierz Stęszewski, który w 1759 r. przepisał, najpewniej
w Obrze, anonimową pastorellę Puer natus in Bethlehem, znajdującą się w rękopisie
Mus.ms. 509017, a ok. 1760 i ok. 1765 r. przepisał dwie anonimowe pastorelle wchodzące w skład zbioru rękopisów grodziskich18. Następnie działał w Poznaniu, gdzie
był kantorem w katedrze19. Skoro, jak widzieliśmy, Stęszewski przepisywał wspólnie
z Dankowskim Vesperae Pastoralis z rękopisu Mus.ms. 5025, a Obrę opuścił najpóźniej
na początku lat 60. XVIII w., to początek działalności Dankowskiego w kapeli oberskiej
datować trzeba o co najmniej dziesięciolecie wcześniej, niż to zakładała D. Idaszak.
Ponieważ jednak odczyt inicjałów „Kaz S” nie jest pewny, trzeba na razie powstrzymać
się przed zbyt daleko idącymi wnioskami.

15 Missa in C, Mus.ms 5027 (RISM 450109527). Por. D. IDASZAK, Wojciech Dankowski, s. 137. Nota na sporządzonej przez tego kopistę karcie tytułowej.
16

RISM 450109525.

17

RISM 450109606.

18 AA Poznań, sygn. PL-Pa Muz GR III/65 (RISM 300234266), datowany na ok. 1765 r., por. D. IDASZAK, Wojciech Dankowski, s. 210, poz. 429; AA Poznań, sygn. PL-Pa Muz GR III/66 (RISM 300234388), datowany na ok.
1760 r., por. D. IDASZAK, Wojciech Dankowski, s. 258, poz. 571.
19 W. ZIENTARSKI, Zarys dziejów kapeli parafialnej w Grodzisku Wielkopolskim, [w:] D. IDASZAK (red.), Grodzisk
Wielkopolski. Katalog tematyczny muzykaliów (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis
Varsoviensis, Seria A, 1), Kraków 1993, s. 306.
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Dankowskiemu przypisuje się autorstwo Vesperae, D, zapisanego w rękopisie Mus.
ms. 512120. Jednakże autopsja stawia tę tezę pod znakiem zapytania. Karta tytułowa nie została sporządzona przez Dankowskiego, reszta rękopisu – tak. Jedynym
argumentem przemawiającym za autorstwem Dankowskiego jest nota wpisana na
pierwszej karcie głosu organowego „Sig: Adal. Dankowski”. Jednak na karcie tytułowej, w miejscu, gdzie powinien być wpisany kompozytor, znajdują się zamazane litery – da się jednak odczytać słowo „Brixi”, co wskazuje, że autorem kompozycji mógł
być František Xaver Brixi (1732–1771), kompozytor czeski, którego dzieła Dankowski
dosyć często kopiował. Jednakże w bazie RISM brak Nieszporów przypisanych temu
kompozytorowi. Kwestia wymaga zatem dalszych badań.
W rękopisie Mus.ms. 503021 znajduje się inna kompozycja Dankowskiego, Missa, e,
której egzemplarz (bez atrybucji) znajduje w zbiorze grodziskim22.
Najciekawszy z tej partii jest rękopis o sygnaturze Mus.ms. 509623. Zawiera unikatowy
utwór Pastorella „Hymnicemus jubilemus parvulo nato”, D, skomponowany przez Dankowskiego w Obrze. Na sporządzonej przez Dankowskiego karcie tytułowej dodano
inną ręką notę proweniencyjną: „Pro choro Monasterij Obr[a] S. O. C.”. Wewnątrz rękopisu znajdują się dwie bardzo ważne adnotacje:
– na końcu głosu cuculus – kukuk: „Pro me Adalberto Dankowski D. 2: Janu[ari] 1779”;
– na końcu głosu skrzypiec drugich: „Compozyta D:. 2 Januari Anno 1779 Aut[ore]
Virtuoso Danek”.
Pierwsza, poza dokładną datą i atrybucją, zdaje się wskazywać, że partia „cuculus”
była przeznaczona do wykonania przez Dankowskiego („Pro me”). Obecność w obsadzie owej „kukułki” nie dziwi, gdyż jest to utwór pastoralny i idiom bożonarodzeniowy
spełniał się m.in. w użyciu takich dodatków. Partia dla tego instrumentu jest bardzo
prosta i składa się z dwóch powtarzanych dźwięków d’’ i fis’’, które mają naśladować
kukułkę24. W bazie RISM w wykazie instrumentów „cuculus” jest obecny. Do zagrania
tej partii najprawdopodobniej wykorzystywano profesjonalny flet podłużny, którym
za pomocą dwóch dźwięków naśladowano ptasie kukanie. W XVIII w. było to zjawisko obecne w muzyce, szczególnie tej o charakterze pastoralnym. W obrzańskich rękopisach przechowywanych w Monachium zachował się jeszcze jeden utwór z użyciem „cuculus”. Jest to kompozycja Franciscusa Semrada, Aria ex G „Surrexit Dominus
de sepulcro alleluia”25. Także ona ma charakter bożonarodzeniowy i partia „cuculus”,
podobnie jak u Dankowskiego, składa się z owych dwóch powtarzanych dźwięków.
20

RISM 454017101.

21

RISM 450109530.

22 AA Poznań, sygn. PL-Pa Muz GR I/123 (RISM 300033257). Por. D. IDASZAK, Grodzisk Wielkopolski, s. 227,
poz. 477 (jako utwór anonimowy).
23 RISM nr 456008673. Zdigitalizowany, por. http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0010/bsb00104381/
images/ (dostęp: 26 XI 2015 r.).
24

Por. http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00104381/image_4 (dostęp: 26 XI 2015 r.).

25

Mus.ms. 5102 (RISM 450109615).
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Możemy zatem wnioskować, że instrument „kukułka” lub coś, co naśladowało ptasie
odgłosy, był w użyciu kapeli muzycznej z Obry i miał swoje konkretne, pastoralne
zastosowanie.
W obsadzie pastorelli Dankowskiego znajdujemy jeszcze jeden interesujący instrument: „lyra una”. Spoglądając na zapis tej partii, widzimy, że w dużej mierze pokrywa
się z partią pierwszych skrzypiec, z wyjątkiem przebiegów szesnastkowych, oraz ma
wpisany w postaci całej nuty w każdym takcie dźwięk d’, który pełni funkcję nuty
burdonowej26. Może to zatem wskazywać na użycie liry korbowej – byłby to pierwszy
taki potwierdzony przypadek w XVIII-wiecznej muzyce polskiej. Pod każdym względem jest to zatem utwór wyjątkowy.
Pozostała jeszcze jedna ważna kwestia do omówienia. Otóż rękopis ten przysparza
nieco problemów ze względu na obwolutę i sposób jej zapisania. Na recto pierwszej,
przedniej karty znajduje się dopisek: „Dankowsky”. Po raz pierwszy i chyba jedyny
spotykamy się z taką pisownią nazwiska Wojciecha Dankowskiego. Najbardziej popularnymi wersjami są pełny zapis lub skrót „Danek”. Na verso drugiej, tylnej karty
obwoluty znajduje się przekreślona ołówkiem karta tytułowa utworu Offertorium duplex kompozytora o nazwisku „Pol”, a na samym dole, wpisany inną ręką, trudny do
odczytania dopisek27. Helmut Lauterwasser, który katalogował zbiór z Obry, odczytał
go jako: „Artcho. R. P. Mariy Dankowski”, interpretując zapis „Mariy” jako imię zakonne
Dankowskiego („Marius”) lub jako wskazówkę, że w tym czasie działał jeszcze inny
Dankowski, spokrewniony z Wojciechem. Nie posiadamy obecnie żadnego, choćby
najmniejszego dowodu, aby Wojciech Dankowski był osobą zakonną i jest to mało
prawdopodobne ze względu na jego dalszą, znaną nam działalność. Analiza pisma
zdaje się wskazywać, że słowo „Dankowski” zostało wpisane przez inną rękę, niż „Artcho. R. P. Mariy”. Wątpliwości budzi też odczyt „Mariy”. Kwestia wymaga zatem dalszych badań.

Dzieła przepisane przez Wojciecha Dankowskiego
Autopsja rękopisów Mus.ms. 5017, 5083 i 5417 nie przyniosła nowych ustaleń. Rękopis Mus.ms. 506328 spisało dwóch skryptorów. Spod ręki Dankowskiego wyszły na
pewno głosy tenoru i basu, najprawdopodobniej także skrzypiec pierwszych. Spod
ręki bliżej nieznanego drugiego skryptora wyszły partie sopranu i altu, na których
końcu dodał on datę: „1784 Junij 23”. Nie wiadomo, czy dotyczy ona spisania całego rękopisu, czy tylko tych partii. W pierwszym wypadku otrzymalibyśmy nową datę
post quem opuszczenia przez Dankowskiego Obry.
Rękopis Mus.ms. 5066 zawiera Litaniae Pastoritiae ex D, której autorem był Jiří Ignác Linka29. Na karcie tytułowej widnieje wpis skryptorski: „Ex Musicalibus Adal: | Georgius Da26

Por. http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00104381/image_11 (dostęp: 26 XI 2015 r.).

27

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00104381/image_16 (dostęp: 26 XI 2015 r.).

28

RISM 450109569.

29

RISM 450109572.
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nek”. Identyczny wpis znajduje się na karcie tytułowej rękopisu Mus.ms. 5110, zawierającego Missa ex D Václava Kalousa30. Obie karty tytułowe są bardzo ozdobne, co rzadko
możemy zaobserwować w rękopisach przepisywanych przez Dankowskiego – w większości są one bardzo oszczędne i nie posiadają dodatkowych wpisów. Na obu też posłużył się dwoma imionami, Wojciech Jerzy – dwa imiona nie występują w żadnym znanym
mi źródle. Charakter pisma odbiega nieco od innych autografów Dankowskiego, jest
ono mniej wprawne. Może te dwa omawiane manuskrypty były dziełem bardzo młodego Dankowskiego, gdy dbał pieczołowicie o ozdabianie pierwszych przepisywanych
przez siebie utworów? Może też wówczas podpisywał się dwoma imionami, a później
zrezygnował z drugiego? Zostawiam te dwa pytania bez jednoznacznej odpowiedzi.
Rękopis Mus.ms. 5084 zawiera Missa ex G autorstwa Octaviano Erbena31. Analiza pisma wskazuje, że przepisał go Dankowski. Ważną, nową informację przynosi nota na
karcie tytułowej: „Authore A:R:P: Octaviano | Erben Profess: Mon: | Bledzoviensis”, która jednoznacznie dowodzi, że Erben był cystersem, profesem opactwa w Bledzewie.
Potwierdzenie tej informacji przynosi inny rękopis obrzański, Mus.ms. 659432, gdzie
zapisano na karcie tytułowej jego mszy: „Authore R[eve]r[en]do P[a]tre Erben”, a na
końcu głosu organo: „Alcho: R. P. octaviano erben Professus Bledzoviensis”. Ponadto udało się ustalić konkordancję mszy z rękopisu Mus.ms. 5084 z mszą w rękopisie
ze zbioru grodziskiego33. Rękopis ten został sporządzony w 1779 r., a głosy rogów
pierwszego i drugiego wpisał Wojciech Dankowski, który w tym czasie przebywał
w Obrze. Konieczne są badania porównawcze ręki skryptora Mus.ms. 6594 z rękoma
skryptorów rękopisów grodziskich.

Pozostałe rękopisy
Należące do tej grupy rękopisy Mus.ms. 5090, 5102, 6594 zostały już omówione wyżej.
Dzięki bazie RISM, na podstawie incipitu muzycznego z głosu skrzypiec pierwszych
z rękopisu Mus.ms. 4996a34, udało się rozszyfrować zagadkowy do tej pory zapis na
karcie tytułowej „R.P. Srzacr” – okazało się, że jest to utwór identyczny ze skopiowanym w jednym z rękopisów ze zbioru znajdującego się w klasztorze paulinów na Jasnej Górze35, mianowicie Vesperae in D autorstwa benedyktyna Gregora Schreyera

30

RISM 450109622.

31

RISM 450109593.

32

RISM 454017221.

33 AA Poznań, sygn. PL-Pa Muz GR I/9 (RISM 300033357). Por. D. IDASZAK, Grodzisk Wielkopolski, s. 134,
poz. 244.
34

RISM 450109493.

35 Biblioteka klasztoru paulinów na Jasnej Górze, sygn. PL-CZ III-599 (RISM 300001232). Por. P. PODEJKO,
Katalog tematyczny rękopisów i druków muzycznych kapeli wokalno-instrumentalnej na Jasnej Górze, „Studia
Claromontana”, 12, 1992, s. 541, poz. 1342. Na podstawie tego katalogu muzykalia jasnogórskie systematycznie do bazy RISM wpisuje Guido Kraus.
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(1719–1767)36, którego utwory znajdują się także w zbiorze muzykaliów na Jasnej
Górze i który tam funkcjonuje pod prawidłowo zapisanym nazwiskiem.
Udało się uzyskać dodatkowe dane do działalności w kapeli obrzańskiej Józefa Laznowskiego (tak w bazie RISM37, choć w świetle znanych źródeł możliwe są także
formy „Lazanowski” i „Łaznowski”). Okazuje się, że jego dziełem są kompozycje wpisane, także przez niego, do rękopisów Mus.ms. 5060 (Vesperae ex D, jako „Josepho
Lazanowski”) i Mus.ms. 5061 (Missa ex D, jako „Jozeph Laznowski”, ponadto na końcu
partii altu i skrzypiec pierwszych figuruje rok 1773), a w dwóch kolejnych rękopisach
(Mus.ms. 5094 i 6596) skopiował co najmniej partie skrzypiec pierwszych (w obu jako
„J.L.”). Wskazuje to, że Laznowski był kompozytorem, skrzypkiem i skryptorem działającym w kapeli oberskiej ok. 1773 r. Analiza jego dwóch utworów (por. tabela 1, poz.
6–7) dowodzi pewnej kompozytorskiej sprawności – oczywiście na miarę lokalnych
możliwości.
W rękopisach Mus.ms. 5122-1 i Mus.ms. 5122-2 znajdują się dwa anonimowe cykle
nieszporne38. Atrybucję pierwszego, jako dzieło Benedykta Polickiego, ustalił Helmut
Lauterwasser na podstawie kopii kompozycji znajdującej się w zbiorze grodziskim39.
Sądzę, że cykl drugi może być także jego kompozycją. Według D. Idaszak Policki nosił dwa imiona, „Benedictus Xistus” (czyli Benedykt Sykstus), i działał w kapeli grodziskiej, gdzie skomponował co najmniej trzy utwory40. Jednak dzięki badaniom
P. Frasza wiemy, że Policki („Benedictus Policki”) był cystersem w Obrze, gdzie zmarł
w 1779 r. w wieku 54 lat, a święcenia kapłańskie otrzymał w wieku 29 lat41. Nie mógł
zatem działać w kapeli grodziskiej. Być może jego utwory trafiły do Grodziska dzięki
któremuś z pochodzących z Grodziska Wielkopolskiego braci Dygasiewiczów. Ignacy Dygasiewicz, o którym wiemy, że kopiował nuty dla kapeli grodziskiej42, przepisał
jeden z utworów Polickiego, Missa in G, znajdujący się obecnie w opactwie cystersów w Mogile43. Jego bratem był zaś znany nam już cysters oberski, wybitny skryp-

36 Por.: http://www.operone.de/komponist/schreyer.html; http://d-nb.info/gnd/103945768 (dostęp:
26 XI 2015 r.).
37 W bazie RISM przy nazwisku kompozytora odnajdujemy powołanie się na pozycję bibliograficzną,
w której odnotowano Laznowskiego, łącząc go z rokiem 1722. Niestety brak wglądu w pełen zapis nie pozwala na odniesienie się do tej informacji. Autorzy odwołują się do niedostępnego mi hasła Jozef ROBIJNS,
Miep ZIJLSTR, Josef Laznowski, [w:] Algemene muziekencyclopedie, t. 4: K–Mor, Antwerpen i in. 1960.
38

RISM 450109632 i 450109633.

39

AA Poznań, sygn. PL-Pa Muz GR II/53 (RISM 300234377).

40

D. IDASZAK, Grodzisk Wielkopolski, s. 154–156, 217–218.

41 P. FRASZ, Kultura muzyczna, s. 47–48, 61–62, 78, 86, 95, 107. W chwili śmierci miał 54 lata, co wskazywałoby na rok 1725, inny przekaz wskazuje jednak na rok 1726. Święcenia kapłańskie otrzymał w wieku 29 lat.
Por. AP Poznań, Cystersi Obra, sygn. D1-53 i 54.
42 Na podstawie wpisów na kartach tytułowych rękopisów grodziskich. Por. też W. ZIENTARSKI, Zarys dziejów kapeli parafialnej w Grodzisku Wielkopolskim, s. 16.
43

Biblioteka opactwa cystersów w Mogile, sygn. PL-MO 860 (RISM 300503004).
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tor, Niward Dygasiewicz44. Rękopis z Mogiły ma zatem, poprzez skryptora, powiązania z tymi dwoma wielkopolskimi ośrodkami. W bazie RISM odnajdujemy łącznie
11 kompozycji przypisanych Polickiemu – w tym aż dziewięć pochodzi ze zbioru grodziskiego, po jednej z Obry i Mogiły.
Nie poruszam w tej chwili jeszcze jednego wątku łączącego się z Polickim. Dotyczy
on mianowicie rękopisów sygnowanych nazwiskiem „Pol”45. Mogła to być skrócona
wersja nazwiska, jednak potwierdzenie tej hipotezy wymaga odrębnych studiów.
Obecnie rękopisy grodziskie podpisywane jako „Pol” zaliczam w poczet kompozycji
Polickiego, skoro ich datowanie pokrywa się z czasem jego działalności.
Autopsja dwóch kolejnych rękopisów miała na celu identyfikację pisma dwóch
skryptorów, Jana Trepczyńskiego i Jana Chrząńskiego46. Pierwszy z nich 3 IV 1776 r.
(„Scripsit Joannes: Trepczin | Anno 1776 | Die 3 April”) w znajdującej się w Mus.ms.
507047 kompozycji Missa ex D przepisał głosy clarino primo i secundo (trąbki naturalne
pierwsza i druga). Wcześniej, w 1774 r., przepisał zaś partię drugiego rogu w Missa ex
F Józefa Zeidlera, skopiowanej w jednym z rękopisów grodziskich („Pan Trepczyński
pisze się na Clarynach własną ręką swoją, 1774 mpp”)48 (ryc. 4). Wskazuje to, że mógł
być trębaczem, albowiem w XVIII w. trębacz grał także na rogu, na którym gra była
o wiele łatwiejsza niż na trąbce naturalnej w rejestrze clarino. Wpis na rękopisie grodziskim pochodzi z 1774 r., a na obrzańskim – z 1776 r. Albo obie kapele wymieniały
się repertuarem, albo w tak krótkim czasie Trepczyński zmienił miejsce zatrudnienia. Według D. Idaszak był muzykiem, kopistą nut, urodzonym ok. 1736 r., zmarłym
w 1819 r. w Obrze49. Badaczka określa go mianem „tibicen” – czyli grającego na instrumentach dętych drewnianych, a nie blaszanych, do jakich zaliczamy trąbkę. Nie
wiadomo zatem, czy „tibicen” nie zostało pomylone z „tubicen” (trębacz).

Ryc. 4. AA Poznań, sygn. PL-Pa Muz GR I/28, Józef ZEIDLER, Missa ex F, wpis na końcu karty głosu
corno secundo. Fot. A. MĄDRY

44

Por. przyp. 8 i n.

45

Por. przyp. 28.

46

Mus.ms. 5098 (RISM 450109612),

47 RISM 450109580. Por. http://dl.rism.info/DO/3388.jpg – zdigitalizowana jedynie karta z uwidocznionym znakiem wodnym (dostęp: 26 XI 2015 r.).
48

AA Poznań, sygn. PL-Pa Muz GR I/28 (RISM 300033376). Por. D. IDASZAK, Grodzisk Wielkopolski, s. 192.

49

D. IDASZAK, Grodzisk Wielkopolski, s. 311.
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Trepczyński skopiował tylko część mszy Zeidlera; pozostałą przepisał, jak informuje
nota na karcie tytułowej, „Mathias Bochynski”. Maciej Bocheński (1727–1782) pochodził z rodziny o tradycjach muzycznych, silnie zakorzenionej w Grodzisku Wielkopolskim, był członkiem tutejszej kapeli, kopistą nut, a od 1770 r. burmistrzem50. Prawdopodobnie jego bratem był cysters oberski Maurycy Bocheński 1722–178451.
W rękopisie Mus.ms. 5098 Jan Chrząński skopiował głos organowy („Scripsit Jo:
Chrząński”). W kapeli grodziskiej działał Andrzej (Andreas) Chrząński52, który urodził
się ok. 1720 r. w Grodzisku Wielkopolskim, był tu rajcą miejskim, burmistrzem, wójtem i notariuszem, kopiował nuty, podpisując się „Ex Procuratione D[omini] Andreae
Chrząński Consulis”, tu też zmarł w 1800 r.53 Niestety, ponieważ Jan występuje tylko
na jednym, niedatowanym rękopisie, nie da się rozstrzygnąć, czy jakieś – a jeśli tak, to
jakie – relacje łączyły te dwie osoby. Najprawdopodobniej byli ze sobą spokrewnieni,
nie można jednak wykluczyć, że to jedna i ta sama osoba, używająca naprzemiennie
dwóch imion.
W rękopisie Mus.ms. 5139 skopiowano Vesperae Pastorales, G autorstwa niejakiego
Ziabińskiego („Authore Ziabinski”), o którym poza tym nic nie wiemy. Muzycznie jest
to kompozycja raczej prosta, nie dostrzegam wyszukanych środków kompozytorskich, ale z całą pewnością warta poznania jako jedyna obecnie znana tego twórcy.
W rękopisie Mus.ms. 6597 skopiowano Missa, A, której kompozytora na karcie tytułowej określono „Galupi”. Jednakże na podstawie porównania z pewnie atrybowaną
Missa, A znajdującą się w rękopisie grodziskim powstałym ok. 1750 r.54 wiemy, że
kompozytorem był Jan Kasper Pierszyński (1718–1758), kantor i organista z Leszna,
którego utwory (poza wspomnianą mszą także Missa, D55) znalazły się w repertuarze
kapeli w Grodzisku Wielkopolskim, najprawdopodobniej dzięki staraniom krewnego,
ks. Wawrzyńca Pierszyńskiego, protektora muzyków, altarzysty oraz promotora bractwa różańcowego w kościele parafialnym w Grodzisku Wielkopolskim56.
Rękopis Mus.ms. 6597 jest bardzo zniszczony, wygląda wręcz na nadpalony. Spisało
go co najmniej trzech skryptorów: „Andreas. Kuchay”, „Gosef Selic[...?]” i „J. Steszavski”; żadnego z nich nie udało się zidentyfikować. Został w 1764 r. najprawdopodobniej skopiowany z wspomnianego wyżej rękopisu grodziskiego. Rękopis ten
stanowi kolejny punkt styczny kapel cysterskiej w Obrze i parafialnej w Grodzisku
Wielkopolskim.

50

Ibidem, s. 286.

51

P. FRASZ, Kultura muzyczna, s. 81. Por. AP Poznań, Cystersi Obra, sygn. B5, Profesi 53.

52 AA Poznań, sygn. PL-Pa Muz GR I/78 (RISM 300033208), 79 (RISM 300033196), 80 (RISM 300033207).
Por. D. IDASZAK, Grodzisk Wielkopolski, s. 229 i n., 237 i n., 224 i n.
53

D. IDASZAK, Grodzisk Wielkopolski, s. 286.

54 AA Poznań, sygn. PL-Pa Muz GR I/104 (RISM 300033301). Por. D. IDASZAK, Grodzisk Wielkopolski, s. 140 i n.
55

AA Poznań, sygn. PL-Pa Muz GR I/108 (RISM 300033302). Por. D. IDASZAK, Grodzisk Wielkopolski, s. 140.

56

D. IDASZAK, Grodzisk Wielkopolski, s. 303.
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Powyższe ustalenia, rezultat autopsji niewielkiej części zbioru muzykaliów oberskich
w Bayerische Staatsbibliothek w Monachium, prowadzą do dwóch postulatów: po
pierwsze jego pełnego opracowania i porównania z innymi wielkopolskimi zbiorami
muzykaliów, a szczególnie ze zbiorem z Grodziska Wielkopolskiego; po drugie – jego
pełnej digitalizacji, jako bardzo ważnego dla dziejów polskiej, a zwłaszcza wielkopolskiej, kultury muzycznej XVIII w.
Tabela 1. Muzykalia z Obry poddane kwerendzie w Bayerische Staatsbibliothek w Monachium
(według sygnatur)
Lp.

Sygnatura D-Mbs

Numer w bazie RISM

Tytuł kompozycji

Kompozytor

1

Mus.ms. 4996a

450109493

Vesperae, D

„R.P. Srzacr ”
[Schreyer Gregor]

2

Mus.ms. 5017

450109520

Vesperae, C

Brixi František Xaver

3

Mus.ms. 5025

450109525

Vesperae, G

Dankowski Adalbert

4

Mus.ms. 5027

450109527

Missa in C

Dankowski Adalbert

5

Mus.ms. 5030

450109530

Missa, e

Dankowski Adalbert

6

Mus.ms. 5060

450109566

Vesperae ex D

Laznowski Jozef
[Łazanowski Józef]?

7

Mus.ms. 5061

450109567

Missa ex D

Laznowski Jozef
[Łazanowski Józef]?

8

Mus.ms. 5063

450109569

Missa Brevis ex A

Lederer Joseph

9

Mus.ms. 5066

450109572

Litaniae Pastoritiae ex D

Linka Jiří Ignác

10

Mus.ms. 5070

450109580

Missa ex D

Loos Karel

11

Mus.ms. 5083

455011772

Missa ex A

Novotný Johann

12

Mus.ms. 5084

450109593

Missa ex G

Erben Octaviano

13

Mus.ms. 5090

450109606

Pastorella „Puer natus in Bethlehem”, D Anonim

14

Mus.ms. 5094

450109610

Missa ex D

Pokorný Gotthard
Dankowski Adalbert

15

Mus.ms. 5096

456008673

Pastorella „Hymnicemus jubilemus
parvulo nato”, D

16

Mus.ms. 5098

450109612

Missa solemnis in D

Prese
Semrad Franciscus

17

Mus.ms. 5102

450109615

Aria ex G „Surrexit Dominus
de sepulcro alleluia”

18

Mus.ms. 5110

450109622

Missa ex D

Kalous Václav

19

Mus.ms. 5121

454017101

Vesperae, D

Dankowski Adalbert

20

Mus.ms. 5122-1

450109632

Vesperae, F

[Policki Benedictus Xistus]

21

Mus.ms. 5122-2

450109633

Vesperae, D

Anonim

22

Mus.ms. 5139

450109649

Vesperae Pastorales, G

Ziabinski

23

Mus.ms. 5417

450109666

Kyrie et Gloria Natalium ex D

Brixi František Xaver

24

Mus.ms. 6594

454017221

Missa ex D

Erben Octaviano

25

Mus.ms. 6596

454017242

Vesperae, D

Fischer Joseph

26

Mus.ms. 6597

454017288

Missa, A

Pierszyński Jan Kasper
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Tabela 2. Wykaz rękopisów muzycznych znajdujących się w zbiorze muzykaliów z Grodziska
Wielkopolskiego przechowywanym w AA Poznań, które mają związek ze zbiorem z opactwa cystersów
w Obrze (według sygnatur)
Lp.

Sygnatura
PL-Pa Muz GR

Numer w bazie RISM

1

I/28

300033376

Missa in F

Zeidler Józef

2

I/33

300033356

Missa in D

anonim
Grünberger Theodor

Tytuł kompozycji

Kompozytor

3

I/52

300033342

Missa ex A Solemnis
[zbiór trzech mszy: in A, B, C]

4

I/71

300033315

Missa in F

Vocet Jan Nepomuk Václav

5

I/144

300033288

Missa in D

Dankowski Wojciech

6

II/23

300234414

Dixit Dominus

Terradellas Domingo

7

II/39

300234398

Magnificat in D

Stiatina

8

III/12

300234258

Ariae III

Jędrowski Adam

300234240

Aria Duplex:
1. „Svenami pur tiranno”
2. „Quam suavis melos”

Hasse Johann Adolf
[Lohelius Joannes]

9
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Wstępne wyniki badań nad rękopisami muzycznymi
ze skasowanego opactwa cystersów w Obrze przechowywanymi
w Bayerische Staatsbibliothek w Monachium
Streszczenie
W dniach 5–9 X 2015 r. odbyłam kwerendę w Bayerische Staatsbibliothek w Monachium (Musikabteilung). Jej
celem było dokładniejsze rozpoznanie części zbioru muzykaliów po kapeli wokalno-instrumentalnej działającej
w XVIII w. w klasztorze cystersów w Obrze, która jest obecnie przechowywana w Monachium. Podczas pięciodniowej kwerendy wnikliwej analizie poddałam 26 rękopisów muzycznych. Zbiór muzykaliów z Obry obejmuje
181 manuskryptów, w tym 16 kolekcji (od dwóch do sześciu kompozycji w jednym rękopisie). Pochodzą głównie z XVIII w. Wybór rękopisów do kwerendy z tej kolekcji był inspirowany dotychczasowymi badaniami nad
wielkopolskimi kolekcjami muzykaliów, chęcią potwierdzenia, wyjaśnienia lub rewizji powstałych hipotez badawczych. Wiemy, że rękopisy z Obry znajdujące się obecnie w Monachium to nie jest cały zbiór, jakim dysponowała w czasach swej działalności kapela wokalno-instrumentalna. W artykule ta kwestia została wyjaśniona.
Przebadane rękopisy można podzielić na trzy grupy:
– autografy Wojciecha Dankowskiego: Mus.ms. 5025, 5027, 5030, 5096, 5121;
– kompozycje innych autorów, których Dankowski był skryptorem: Mus.ms. 5017, 5063, 5066, 5083, 5084, 5110, 5417;
– inne kompozycje: Mus.ms. 4996a, 5060, 5061, 5070, 5090, 5094, 5098, 5102, 5122-1, 5122-2, 5139, 6594, 6596, 6597.
Analiza wybranych manuskryptów wyraźnie wskazała na potrzebę dalszych badań. Zbiór z Obry winien zostać w całości szczegółowo przebadany i dokładnie porównany z innymi wielkopolskimi zbiorami muzykaliów,
szczególnie z często wspominaną w artykule kolekcją pochodzącą z Grodziska Wielkopolskiego. Konieczna jest
również digitalizacja tego zbioru, aby zapewnić dostęp do niego. Analiza wybranych 26 rękopisów jednoznacznie wykazała, że muzykalia z Obry są istotnym elementem kultury muzycznej XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej
i muszą jak najszybciej, poprzez badania, do niej powrócić.

Słowa kluczowe
kultura muzyczna, XVIII wiek, cystersi, Obra, źródła muzyczne, instrumenty muzyczne, praktyka wykonawcza
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Preliminary results of studies of musical manuscripts from the dissolved
Cistercian Abbey of Obra kept in the Bayerische Staatsbibliothek in Munich
Summary
Between 5 and 9 October 2015 I conducted preliminary research at the Bayerische Staatsbibliothek in Munich
(Musikabteilung). Its purpose was to carry out a more detailed examination of a part of the collection of music items associated with the vocal-instrumental ensemble active in the 18th century at the Cistercian Abbey
of Obra, items currently kept in Munich. Over the course of five days I carried out an in-depth analysis of 26
musical manuscripts. The Obra collection encompasses 181 manuscripts, including 16 sets (between two and
six compositions in one manuscript). They originated mostly in the 18th century. The choice of manuscripts
from the collection was inspired by my previous research into music items from Wielkopolska, and a desire to
confirm, explain or revise some my research hypotheses. We know that the Obra manuscripts currently kept in
Munich are not the complete collection the Obra ensemble used. The question is explained in the article. The
analysed manuscripts can be divided into three groups:
– Wojciech Dankowski’s autographs: Mus.ms. 5025, 5027, 5030, 5096, 5121;
– compositions by other authors for whom Dankowski acted as a scribe: Mus.ms. 5017, 5063, 5066, 5083, 5084,
5110, 5417;
– other compositions: Mus.ms. 4996a, 5060, 5061, 5070, 5090, 5094, 5098, 5102, 5122-1, 5122-2, 5139, 6594,
6596, 6597.
The analysis of the selected manuscripts clearly demonstrates that there is a need for further research. The
Obra collection should be examined in detail as a whole and compared with other music collections from
Wielkopolska, especially with the one from Grodzisk Wielkopolski frequently mentioned in the article. The collection should also be digitised to make it accessible to scholars. My analysis of the 26 manuscripts has shown
unequivocally that the musical manuscripts from Obra are an important part of the musical culture of 18thcentury Polish-Lithuanian Commonwealth and must be returned to it as quickly as possible through research.
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Losy o. Wilhelma Ulawskiego oraz dzieje skasowanego opactwa
cystersów w Jędrzejowie w latach 1835–1855*
O. Wilhelm Ulawski wspominany jest w pracach poświęconych dziejom opactwa cystersów w Jędrzejowie jako ostatni miejscowy mnich, zmarły tu 21 I 1855 r.1 Przypadkowe natrafienie na jego nazwisko podczas przeglądania inwentarza zespołu archiwalnego Kontrola Skarbowa przy Sądach Guberni Radomskiej w zasobie Archiwum
Państwowego w Kielcach2, pozornie niemającego nic wspólnego z zarządzaniem
dobrami suprymowanymi, stało się punktem wyjścia do kwerendy archiwalnej mającej na celu rekonstrukcję jego losów. Odkryte w jej trakcie dokumenty wchodzące w skład korespondencji konsystorzy generalnych diecezji kielecko-krakowskiej3
i sandomierskiej4 pozwoliły rzucić nieco światła na jego życie i działalność, a przy
okazji także na ostatnie lata funkcjonowania konwentu, pozostawionego „na wymarcie” w skasowanym w 1819 r. opactwie5.
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 D. OLSZEWSKI, Kasata jędrzejowskiego opactwa i jej konsekwencje dla lokalnego środowiska, [w:] K. ŚLUSAREK
(red.), Cystersi w Jędrzejowie. Rola klasztoru w społeczności lokalnej. Materiały z konferencji „Cystersi w życiu
i społeczności lokalnej” Jędrzejów 5 IX 1998, Jędrzejów 1999, s. 92–93; IDEM, Kalendarium klasztoru cystersów
w Jędrzejowie, [w:] IDEM (red.), Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, Kielce 1990,
s. 216; IDEM, Kult bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Zarys historii, ibidem, s. 158; W. ZWIERZCHOWSKI, Cystersi w Jędrzejowie po 1945 roku. Zarys dziejów, [w:] K. ŚLUSAREK (red.), Cystersi – Jędrzejów – Ziemia Jędrzejowska: wspólne dziedzictwo. Praca zbiorowa (Biblioteka Jędrzejowska, 1), Kraków-Jędrzejów 2006, s. 164;
A. ROGOWSKA, Zabudowania opactwa cystersów w Jędrzejowie w świetle szacunków szczegółowych Dyrekcji
Ubezpieczeń w Warszawie, „Hereditas Monasteriorum”, 4, 2014, s. 354.
2 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: AP Kielce), Kontrola Skarbowa przy Sądach Guberni Radomskiej,
sygn. 647.
3 Archiwum Diecezjalne w Kielcach (dalej: AD Kielce), Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2.
4 Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu (dalej: AD Sandomierz), Akta konduit i stanu służby kapłanów,
1835, t. 2; Akta tyczące się kościoła parafialnego w Koprzywnicy z lat 1802–1844; Akta funkcji biskupich Biskupa Wojciecha Górskiego 1809–1817; Cystersi Koprzywnica z lat 1800–1823.
5 O kasacie i losach opactwa po niej por. literatura w przyp. 1, a także P. P. GACH, Opactwo jędrzejowskie
w dobie kasat zakonnych (koniec XVIII i XIX w.), [w:] D. OLSZEWSKI (red.), Cystersi w Polsce, s. 91–126; IDEM, Pa-
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Losy o. Ulawskiego do czasu przybycia do Jędrzejowa
Wojciech Ulawski, przyszły o. Wilhelm, urodził się 20 X 1780 r. w Ostrołęce, jako syn
Michała i Łucji ze Śliwińskich6. Dzieciństwo spędził w Ostrołęce, tam też otrzymał
„przepisane przez rząd pruski” klasyczne wykształcenie. 16 IV 1802 r. wstąpił do nowicjatu opactwa cystersów w Koprzywnicy7. Ukończywszy go, rozpoczął studia filozofii
i teologii, które kontynuował początkowo w rodzimym klasztorze koprzywnickim,
a następnie w Krakowie8. Święcenia subdiakonatu, diakonatu i prezbiteriatu otrzymał
w lutym 1810 r. z rąk biskupa kieleckiego Wojciecha Górskiego, najprawdopodobniej
w Kielcach9, kolejno w uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej (2 II, subdiakonat) oraz
w dwie następujące po niej niedziele, 4 II (diakonat) i 11 II (prezbiterat, czyli kapłaństwo)10. 1 III 1810 r. został podprzeorem opactwa koprzywnickiego i urząd ten sprawował do końca roku11.
W 1811 r., z polecenia przełożonego, przeora Gratusa Łukasiewicza, został wikarym
w należącym do opactwa12 kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Koprzywnicy13. 8 XI 1814 r.14 ten sam przełożony przeznaczył go do objęcia funkcji wikarego
parafii w Osieku15. Obsada tej parafii składała się wówczas z proboszcza16 i jednego
wikarego. Tam zastała go kasata rodzimego opactwa przeprowadzona na mocy dekretu supresyjnego z 17 IV 1819 r.17
rafia św. Trójcy w Jędrzejowie XIX i XX w., [w:] W. KOWALSKI, D. OLSZEWSKI, Parafia św. Trójcy w Jędrzejowie na tle
dekanatu. Zarys dziejów, Kielce 2003, s. 322–325.
6

AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego, k. 224, por. Aneks, poz. 1.

7 AD Sandomierz, Akta konduit i stanu służby kapłanów, 1835, t. 2, nr 238, por. Aneks, poz. 3. W spisanym
po latach, w 1836 r., życiorysie o. Wilhelm podaje, że wstąpił do nowicjatu w 1801 r., AD Kielce, Akta kurialne
ogólne, Życiorysy kapłanów z lat 1835–1839, sygn. OP-X/5, k. 26, por. Aneks, poz. 9.
8

AD Kielce, Akta kurialne ogólne, Życiorysy kapłanów z lat 1835–1839, sygn. OP-X/5, k. 26.

9

Koprzywnica znajdowała się wówczas na terenie diecezji kieleckiej (istniała w latach 1805–1818).

10

AD Sandomierz, Akta funkcji biskupich Biskupa Wojciecha Górskiego 1809–1817, k. 7v–8.

11

Ibidem, Akta konduit i stanu służby kapłanów, 1835, t. 2, nr 238.

12 Ibidem, Akta tyczące się kościoła parafialnego w Koprzywnicy z lat 1802–1844, k. 29, 46 – przeor występuje jako administrator tego beneficjum duchownego.
13

Ibidem, Akta konduit i stanu służby kapłanów, 1835, t. 2, nr 238.

14 W zaświadczeniu o pobycie ks. Wilhelma w parafii osieckiej proboszcz ks. Jan Cybulski podaje datę
4 listopada, AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego, k. 56.
15 AD Sandomierz, Akta konduit i stanu służby kapłanów, 1835, t. 2, nr 238; AD Kielce, Akta Konsystorza
Generalnego, k. 56.
16 Funkcję tę w okresie, w którym w parafii pracował o. Wilhelm, pełnili kolejno: zmarły w 1819 r. Franciszek Bąkiewicz, kanonik katedry sandomierskiej, następnie zmarły w 1826 r. Stanisław Kosicki i od 1826 r.
kanonik honorowy sandomierski Jan Cybulski, zmarły w 1853 r., AD Kielce, Directorium officii divini..., 1813,
diecezja kielecka; J. WIŚNIEWSKI, Katalog Duchowieństwa Diec. Sandomierskiej od 1820 do 1926, [w:] IDEM, Seminarjum duchowne rzym. katol. w Sandomierzu 1820–1920 oraz stuletni katalog duchowieństwa świeckiego
diecezji sandomierskiej, Sandomierz 1926, według alfabetu.
17 P. P. GACH, Kasata opactwa cystersów w Koprzywnicy w XIX w., [w:] A. DĘBIŃSKI, S. WRZOSEK, K. MAĆKOWSKA,
M. KRUSZEWSKA-GAGOŚ (red.), Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, Lublin
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W dokonanym przez komisarzy 1 VIII 1820 r., przy okazji ewakuacji opactwa, spisie
wszystkich zakonników wymieniono ich 19, w tym sześciu przebywających na parafiach, m.in. o. Wilhelma Ulawskiego, wikarego w Osieku18. Klasztor opustoszał. Przy
parafii koprzywnickiej schronienie uzyskało tylko trzech mnichów, pozostali objęli
różne placówki duszpasterskie. Z kościoła klasztornego wywieziono wszystkie srebrne naczynia liturgiczne, a paramenta, które uznano za mniej wartościowe, pozostawiono w opieczętowanej zakrystii. Narażone na skutki wilgoci leżały tam do stycznia
1821 r., kiedy zabrano je do Sandomierza. Sam kościół pozostawał w dobrej kondycji,
toteż dziekan koprzywnicki ks. Stanisław Jastrzębski planował przeniesienie tam parafii z będącego w gorszym stanie kościoła parafialnego. Plany te znalazły poparcie
u biskupa sandomierskiego i Deputacji Spraw Zniesionych Instytutów Duchownych,
brakowało jednak pomieszczeń na mieszkania dla księży obsługujących parafię.
W końcu parafię przeniesiono w październiku 1821 r.19
O. Ulawski pełnił w Osieku funkcję wikarego do początku 1836 r. W sierpniu 1835 r. ze
względu na słaby stan zdrowia rozpoczął starania o zgodę Komisji Rządowej Spraw
Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego na przeniesienie do również
skasowanego na mocy dekretu z 1819 r. opactwa w Jędrzejowie, w którym jednak
jeszcze przebywało kilku mnichów20. W aktach konsystorskich nie zachował się odpis
pierwszego podania ks. Ulawskiego o przeniesienie, a korespondencja nie precyzuje
powodów wybrania Jędrzejowa, a nie rodzimego opactwa w Koprzywnicy. Z pewnością decydujący był fakt, że do Koprzywnicy nie było już gdzie wrócić: liczba miejsc
w parafii była ograniczona, budynki klasztorne zaś częściowo wydzierżawiono, częściowo przekształcono na składy i mieszkania służbowe, a częściowo rozebrano na
materiał budowlany21.
Załatwienie sprawy przenosin trwało parę miesięcy z powodu aktualnego braku potrzebnych na utrzymanie zakonnika pieniędzy w funduszu supresyjnym. 4 XI 1835 r.,
reskryptem Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, o. Ulawski został wciągnięty na listę oczekujących na pensję emerytalną
na rok następny. Jednocześnie zobowiązano Komisję Województwa Krakowskiego
do wygospodarowania środków na jego utrzymanie w okresie 1 XI–31 XII 1835 r.22
11 II 1836 r. Komisja Województwa Krakowskiego zawiadomiła konsystorz o zezwoleniu władz rządowych na przeniesienie się o. Ulawskiego oraz o wydanej Kasie Głów-

2007, s. 369–386; T. F. BOROWSKI, Dekret kasacyjny z roku 1819 i jego wykonanie w stosunku do diecezji sandomierskiej, „Studia Sandomierskie”, 18, 2011, 1, s. 133–138 (praca doktorska z 1959 r.). Por. też L. POLANOWSKI,
Zarys dziejów klasztoru pocysterskiego w Koprzywnicy, „Zeszyty Sandomierskie”, 3, 1996, 4, s. 23–27; A. CIESIELSKI, Cystersi w diecezji sandomierskiej, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 62, 1969, s. 214.
18

AD Sandomierz, Cystersi Koprzywnica z lat 1800–1823, por. Aneks, poz. 2.

19

T. F. BOROWSKI, Dekret, s. 134–137.

20 AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego, k. 55. O kasacie tego opactwa por. prace cytowane w przyp. 1.
21

Ibidem; L. POLANOWSKI, Zarys dziejów, s. 27.

22

AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego, k. 55, por. Aneks, poz. 4.
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nej Wojewódzkiej dyspozycji wypłacenia przyznanej w listopadzie pensji23. Wreszcie
4 IV 1836 r. przybył do Jędrzejowa, gdzie zamieszkał jako jeden z sześciu członków
wygasającego z powodu zamknięcia nowicjatu zgromadzenia zakonnego24.

Ostatnie lata jędrzejowskiej wspólnoty i śmierć o. Ulawskiego
W momencie przybycia o. Wilhelma Ulawskiego mieszkająca w zabudowaniach po
opactwie jędrzejowskim wspólnota liczyła pięciu mnichów. Czterech z nich – przełożony Kilian Pędowski25, Robert Zalewski26, Franciszek Ksawery Doliński27 oraz Benedykt Świecielski28 – zamieszkiwało w klasztorze, piąty natomiast, Benedykt Gniewosiński29, pełnił funkcję administratora parafii w Oksie. Jak pisał w sprawozdaniu
23

Ibidem, k. 51, por. Aneks, poz. 7.

24

Ibidem, k. 54, por. Aneks, poz. 8.

25 Kilian Pędowski, ur. 13 X 1777 r. w Radoszycach, do 1796 r. uczęszczał do świeckich szkół w Kielcach,
a następnie wstąpił do nowicjatu w opactwie cystersów w Jędrzejowie. Rozpoczął tu studia teologiczne,
które po czterech latach jeszcze przez rok kontynuował w opactwie w Mogile, by ukończyć je w Seminarium Duchownym w Krakowie. 4 VI 1803 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Kilka miesięcy 1804 r. pracował
w parafii Imielno, pow. Jędrzejów. W latach 1805–1808 pełnił obowiązki podprzeora i magistra nowicjatu
w opactwie cystersów w Sulejowie. W 1808 r. został przeniesiony do opactwa w Jędrzejowie, gdzie pełnił
funkcje przeora (3 lata, ok. 1809–1811), kasjera, rachmistrza ekonomicznego i magistra nowicjatu (9 lat,
ok. 1812–1820), a od 1820 r. przełożonego (prezydensa) wspólnoty. Zmarł w Jędrzejowie 21 II 1840 r.,
AD Kielce, Akta kurialne ogólne, Życiorysy kapłanów z lat 1835–1839, sygn. OP-X/5, k. 35, por. Aneks, poz. 15.
26 Robert Zalewski, ur. 14 XII 1768 r. w Zalesiu, woj. mazowieckie, w rodzinie szlacheckiej. Edukację rozpoczął w Szkole Wydziałowej w Węgrowie. W 1787 r. wstąpił do nowicjatu w opactwie cystersów w Wąchocku. Rozpoczął tu studia teologiczne, które ukończył w opactwie w Mogile. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 XII 1800 r. W kolejnych latach pełnił obowiązki wikarego w parafii w Mniszku (8 lat, ok. 1802–1810),
podprzeora i magistra nowicjatu w Jędrzejowie (3 lata, ok. 1811–1813) i wikarego w Radomiu (8 lat, ok.
1815–1823). Ze względu na problemy zdrowotne w 1823 r. osiadł w skasowanym opactwie w Jędrzejowie,
gdzie pozostał do śmierci, która nastąpiła 18 VII 1845 r., ibidem, k. 34, por. Aneks, poz. 30.
27 Franciszek Ksawery Doliński, ur. w 1784 r. w Koprzywnicy. Nauki świeckie, rozpoczęte w Koprzywnicy,
kontynuował w gimnazjum w Sandomierzu. Do nowicjatu wstąpił w opactwie cystersów w Wąchocku.
W 1810 r. otrzymał święcenia kapłańskie, przez następny rok pracował jako katecheta w szkołach wąchockich, a następnie jako wikary w parafiach w Mniszku (3 lata, ok. 1812–1814) i Borkowicach (16 lat, ok.
1815–1830). Ok. 1830 r. osiadł na stałe w skasowanym opactwie w Jędrzejowie, gdzie zmarł 7 III 1844 r.,
ibidem, k. 30, por. Aneks, poz. 24.
28 Benedykt Świecielski, ur. w 1783 r. w Warce, woj. mazowieckie, uczył się początkowo w Warszawie,
od 1800 r. w gimnazjum w Wąchocku, w 1808 r. wstąpił do nowicjatu w tamtejszym opactwie cystersów.
Studia teologiczne rozpoczął w kieleckim Seminarium Duchownym. 10 VIII 1810 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po ich ukończeniu, w ciągu następnych lat, był kolejno katechetą w szkołach wąchockich (1 rok,
ok. 1813), prowizorem w opactwie w Wąchocku (3 lata, ok. 1814–1816), wikarym w parafii we Wzdole
(1 rok, ok. 1817), następnie zastępował proboszcza w parafii Mniszek (1 rok, ok. 1818), był wikarym w parafii w Solcu (2 lata, ok. 1819–1820), kaznodzieją w Szydłowcu (4 lata, ok. 1821–1824), administratorem parafii Mnin (5 lat, ok. 1824–1828). W 1828 r. ze względu na zły stan zdrowia osiadł w opactwie jędrzejowskim,
gdzie od śmierci swojego poprzednika Kiliana Pędowskiego w lutym 1840 r. pełnił funkcję przełożonego
wspólnoty. Zmarł 8 V 1842 r., ibidem, k. 27, por. Aneks, poz. 16.
29 Benedykt Gniewosiński, ur. w 1780 r. we wsi Jeleń w Okręgu Wolnego Miasta Krakowa. Nauki pobierał
w Kielcach. W 1808 r. wstąpił do nowicjatu w opactwie cystersów w Jędrzejowie, studia teologiczne rozpoczął w opactwie cystersów w Koprzywnicy i tam w 1814 r. został wyświęcony na kapłana. Następnie podjął
studia na kierunku nauczycielskim na Uniwersytecie Jagiellońskim (ok. 1815–1816). Po ich ukończeniu tra-
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z corocznej wizytacji dziekańskiej ks. Michał Górkiewicz30, zakonnicy prowadzili „życie zgodne z powołaniem i do prac parafialnych [byli] niezdatni dla wieku” 31, wszyscy
bowiem przekroczyli 50. rok życia, a najstarszy, o. Robert Zalewski, liczył lat 67. Ponieważ władze lokalne przeznaczyły gmachy klasztorne na magazyny wojskowe, mnisi
byli zmuszeni zamieszkać w nieco oddalonym od nich dawnym budynku opactwa,
„którego stan [jest] dziś dobry po ulepszeniu takowego kosztem własnym ks. prezydensa”32. Według zachowanych w aktach konsystorskich dokumentów o. Ulawski
miał bardzo dobrą opinię. Przełożony jędrzejowskich cystersów o. Kilian Pędowski
w raporcie do konsystorza generalnego wyznał, że zna ks. Wilhelma z „osoby, kapłaństwa i dobrych obyczajów”33, podobną opinię wydał także jego przełożony z parafii Osiek, ks. Jan Cybulski34. W sporządzonym zaś w 1835 r. Tabelarycznym Wykazie
Duchowieństwa Dekanatu Koprzywnickiego, w którym o. Wilhelm znalazł się jako wikariusz osieckiej parafii, oceniono go jako „słabowitego, a przez to mniej zdolnego”
do wykonywania czynności związanych z pełnioną funkcją, a sposób jego myślenia
określono jako „umiarkowany”35. Pierwsze kilka miesięcy po jego przybyciu upłynęło
pod znakiem kłopotów finansowych, które nie opuściły już nigdy jędrzejowskiego
zgromadzenia. Chcąc poratować kasę klasztorną, o. Pędowski za pośrednictwem
konsystorza upominał się u władz rządowych o wypłatę zaległych kompetencji dla
ks. Ulawskiego, tłumacząc, iż ten, będąc w parafii w Osieku, ze względu na bardzo
niskie uposażenie nie był w stanie zgromadzić żadnych oszczędności i od momentu
przybycia utrzymanie jego opłacane jest ze szczupłej pensji przełożonego36. Sprawa ciągnęła się do 17 VIII 1836 r., kiedy to Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych,
Duchownych i Oświecenia Publicznego zawiadomiła administratora diecezji krakowskiej o przyznaniu kompetencji ks. Ulawskiemu. Wysokość pensji wyznaczono
na 600 złp37, wynikało to z postanowień uchwały Deputacji Spraw Zniesionych In-

fił do opactwa w Jędrzejowie i rozpoczął pracę profesora w szkole podwydziałowej w mieście Jędrzejowie
(ok. 1817–1819). Po kasacie opactwa w Jędrzejowie objął funkcję administratora parafii w Oksie, ibidem,
Życiorysy kapłanów 1835–1840, sygn. OP-X/3, k. 29.
30 Michał Górkiewicz, ur. 22 IX 1794 r. w Krakowie, studiował początkowo filozofię i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1815 r. wstąpił do Seminarium Duchownego na krakowskim Stradomiu, gdzie
w 1818 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od 1818 r. był wikarym kolejno w parafiach Poręba Żegota i Kościelec pod Chrzanowem i proboszczem w Bydlinie, od 1824 r. proboszczem w Krzcięcicach, od 1832 r. dziekanem dekanatu jędrzejowskiego, zm. w Krzcięcicach 19 III 1862 r., ibidem, Akta konsystorskie Status Cleri,
Opisy Życia Duchowieństwa Diecezji Kielecko-Krakowskiej od 1847 roku pisane, sygn. OP-X/13, k. 348–349;
Akta kurialne ogólne, Życiorysy kapłanów z 1835 roku, sygn. OP-X/2, k. 798, 802.
31

Ibidem, Akta konsystorskie tyczące się wizytacji dziekańskich z 1835 roku, sygn. OD 5/5, k. 41.

32

Ibidem, Akta konsystorskie tyczące się wizytacji dziekańskich z 1833 roku, sygn. OD 5/3, k. 43v–44.

33

Ibidem, Akta Konsystorza Generalnego, k. 54, por. Aneks, poz. 8.

34

Ibidem, k. 56, por. Aneks, poz. 5.

35 AD Sandomierz, Akta konduit i stanu służby kapłanów, 1835, t. 2, nr 238; AD Kielce, Akta Konsystorza
Generalnego, k. 56.
36

AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego, k. 61, por. Aneks, poz. 10.

37

Ibidem, k. 63, por. Aneks, poz. 12.
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stytutów Duchownych podjętej na sesji w dniu 16 VI 1820 r.38 Mimo kłopotów ze
zdrowiem o. Ulawski, wobec zbyt małej liczby kleru diecezjalnego do obsługi parafii,
nadal musiał pomagać przy obsłudze duszpasterskiej w okolicznych parafiach – w latach 1837–1838 r. w Sędziszowie39, a następnie do 1842 r. w Krzcięcicach40. W ciągu
kolejnych lat wspólnota borykała się z problemem remontu podupadających coraz
bardziej zabudowań klasztornych i kościoła, którego wieże w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia 1836 r. uszkodziła burza41. Jednak, jak z uznaniem pisze w sprawozdaniu z wizytacji ks. Górkiewicz,
Nabożeństwo w kościele utrzymują porządnie ojcowie cystersi pod przewodnictwem swojego przełożonego, według przepisu swej reguły zakonnej. Odpusty odprawiają się w przyzwoitym porządku i okazałości, zwłaszcza przy uroczystości bł. Wincentego Kadłubka corocznie obchodzonej. W kościele czystość
i ochędóstwo utrzymane. Światło i bielizna przyzwoite42.

Oprócz zakonników w klasztorze przebywali jeszcze organista i kalikancista43, utrzymywani ze skarbu publicznego. W 1835 r. do sług kościelnych dołączył jeszcze tzw.
szwajcar44, „ubrany według wzoru kosztem prezydensa”45.
Przez kilka lat trwały także starania o zwrot pieniędzy wydanych przez zakonników na
remont pomieszczeń przeznaczonych na mieszkanie dla księży oraz kaplicy św. Bernarda46. Sprawa remontu utknęła w martwym punkcie z powodu braku konkretnego

38 Zadecydowano wówczas o przeznaczeniu osób i majątku zgromadzeń suprymowanych oraz ustalono wysokość rocznych pensji zakonników. Ci, którzy postanowili pozostać w klasztorze, w zależności
od wieku i kondycji zdrowia otrzymywali: 1000 złp – jeśli ukończyli 80 lat; 900 złp – jeśli ukończyli 70 lat;
800 złp – jeśli ukończyli 60 lat; 600 złp – niedołężni i kalecy niezależnie od wieku, przy czym nie sprecyzowano kryterium odróżniającego kalekę od niedołężnego. Treść tych postanowień rozesłano biskupom,
a oni z kolei przesłali je do wiadomości skasowanym zgromadzeniom; odpis posiadał o. Wilhelm, ibidem,
k. 188, por. Aneks, poz. 32. Inny egzemplarz odnalazł T. F. BOROWSKI, Dekret, s. 73, w przechowywanych w AD
Sandomierz aktach z lat 1818–1821 dotyczących opactwa benedyktynów na Świętym Krzyżu.
39 AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego, k. 85, por. Aneks, poz. 14; ibidem, Akta konsystorskie tyczące
się wizytacji dziekańskich z 1837 roku, sygn. OD 5/7, k. 116–117.
40

Ibidem, k. 108v, por. Aneks, poz. 16.

41 Ibidem, k. 66–67 (O zniszczeniach kościoła klasztornego w Jędrzejowie powstałych w wyniku burzy mającej miejsce 23 XII).
42

Ibidem, Akta konsystorskie tyczące się wizytacji dziekańskich z 1838 roku, sygn. OD 5/8, k. 57.

43

Osoba wprawiająca w ruch miechy w organach piszczałkowych.

44 Zgodnie z nakazem Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Oświecenia Publicznego z 1835 r. tzw.
szwajcarzy mieli utrzymywać porządek wokół kościoła podczas nabożeństw, por. D. OLSZEWSKI, Parafia
św. Trójcy w Jędrzejowie XIX i XX w., s. 242.
45

AD Kielce, Akta konsystorskie tyczące się wizytacji dziekańskich z 1835 roku, sygn. OD 5/5, k. 41.

46 Ibidem, Akta Konsystorza Generalnego, k. 68–69 (Prośba o wystosowanie do KRSWDiOP podania o zwrot
wydatków poniesionych na remont budynku przeznaczonego na mieszkania dla księży oraz kaplicy św. Bernarda), 75–76 (Prośba o. Kiliana o ponowienie do KRSWDiOP prośby o zwrot wydatków poniesionych na remont
budynku przeznaczonego na mieszkania dla księży oraz kaplicy św. Bernarda), 81 (Zawiadomienie Rządu Gubernialnego dla konsystorza, że polecono budowniczemu gubernialnemu sprawdzenie wykazu kosztów poniesionych na remont budynku przeznaczonego na mieszkania dla księży oraz kaplicy św. Bernarda).
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praktycznego przeznaczenia zabudowań poklasztornych47, pieniądze na reparację
obliczone na sumę 14 009 złp rząd przyznał dopiero z końcem 1839 r.48 Była to jedna z ostatnich spraw załatwionych przez o. Kiliana Pędowskiego, który zmarł 21 II
1840 r.49 Lista duchowieństwa zakonnego dekanatu jędrzejowskiego na rok 1841 podaje imienny wykaz już tylko czterech cystersów zamieszkujących klasztor jędrzejowski50. Ich kolejnym przełożonym został o. Benedykt Świecielski, który zmarł 8 V 1842 r.,
prawdopodobnie na udar mózgu, podczas wygłaszania kazania z ambony jędrzejowskiego kościoła parafialnego51.
Tego samego dnia wójt gminy Suduł52, chcąc dopełnić urzędowego opieczętowania
majątku po zmarłym, wraz z kilkoma pomocnikami wdarł się siłą do klasztoru, przejrzał dokumenty i cenniejsze utensylia kościelne oraz opieczętował pomieszczenia
klasztorne. O. Ulawskiego, który zastępował przełożonego i starał się przeciwstawić
napaści, nazwano łajdakiem i zagrożono mu pobiciem53. Kilka dni później o. Ulawski
zgłosił się do kancelarii konsystorza celem złożenia zeznań w tej sprawie. Jak stwierdził, przybyli
lustrowali papiery w tymże biurku znajdujące się, sądzę, że nie w innej myśli jak tylko, iż P. Kobylański
będąc winnym ks. Święcielskiemu pewną kwotę, rewersu na tęż śledził. [...] Otworzyli szafę, poprzeglądali
w niej znajdujące się papiery i książki [...]. Pozrzucali ze ścian obrazy i portrety szukając pieniędzy54.

Rabunkowy charakter tego przedsięwzięcia podkreślał fakt, że wójt pojawił się w towarzystwie ślusarza i wytrychem otworzył celę zmarłego i jego biurko oraz zagarnął
wszystkie znalezione pieniądze, nową bryczkę i dwie fury siana55. W sprawie nielegalnego przeprowadzenia tej absigilacji toczyło się śledztwo zakończone wyrokiem
skazującym. Trybunał Cywilny Guberni Kieleckiej w Kielcach postanowieniem z 6 X
47 Ibidem, k. 86 (Zawiadomienie rządu gubernialnego do konsystorza, że wobec braku konkretnego praktycznego przeznaczenia budynków klasztornych nie można wyłożyć pieniędzy na remont).
48 Ibidem, k. 90 (Zawiadomienie KRSWiD do administratora diecezji o wyasygnowaniu sumy 14009 złotych
polskich na remont kościoła).
49

Ibidem, k. 96, por. Aneks, poz. 15.

50

Ibidem, k. 105 (Lista duchowieństwa zakonnego w dekanacie jędrzejowskim za rok 1841).

51

Ibidem, k. 106–110, por. Aneks, poz. 17.

52 Dziś Sudół. Uprawnienia wójta regulowały: art. 84 Ustawy Konstytucyjnej Królestwa Polskiego (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 1, 1816, s. 50) oraz postanowienie Namiestnika Królestwa z 30 V 1818 r.
o urządzeniu gmin i wójtów (ibidem, t. 6, 1820, s. 34–41). Zasadniczo wójt był wykonawcą prawa w terenie,
a w gestii państwa był zarząd nad funduszami i gmachami duchownymi. Z kolei kwestie czynności związanych z opieczętowaniem mienia pozostałego po zmarłym rozstrzygał Kodeks postępowania sądowego
cywilnego, Edycja poprawna, Warszawa 1821, art. 907–940. Nielegalność przeprowadzonego opieczętowania polegała na tym, że włamano się do pomieszczeń, które powinny być otwarte dobrowolnie jedynie
na wniosek zainteresowanej strony (art. 917), działania powinny być uskutecznione na podstawie decyzji
Prezesa Trybunału Cywilnego (art. 921), nielegalne było także zagarnięcie pieniędzy, bryczki i klasztornego
siana, które należało zabezpieczyć, wyznaczając dozorcę (art. 914).
53

AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego, k. 116–117, por. Aneks, poz. 19.

54

Ibidem.

55

Ibidem.
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1842 r. udzielił wójtowi surowej nagany i skazał go na grzywnę wysokości 3 rubli
srebrnych oraz zobowiązał do zwrotu zabranych pieniędzy56. Z zabranej wtedy kwoty 349 złp, z których 260 było własnością o. Dolińskiego, Kobylański zwrócił jedynie
100 złp na pokrycie kosztów pogrzebu o. Świecielskiego, a reszty pieniędzy o. Dolińskiemu nie oddał. Pieniędzy na remont kaplicy bł. Wincentego, zostawionych przez
o. Pędowskiego, które zniknęły podczas opieczętowania, już nie odnaleziono57.
Niebawem po tym wydarzeniu, 22 V 1842 r., maleńka wspólnota jędrzejowskich cystersów zgodnie wybrała o. Wilhelma Ulawskiego na swojego przełożonego58. Z obszernej korespondencji prowadzonej przez niego z władzami duchownymi wynika,
że wypełniał swoją funkcję z zaangażowaniem. Starał się o fundusze na utrzymanie
dogorywającego już zgromadzenia i powierzonych mu zabudowań poklasztornych59.
Jedną z pierwszych spraw, jakie przyszło mu załatwić, była sprawa niedokończonego remontu kaplicy bł. Wincentego Kadłubka w kościele poklasztornym. O. Benedykt Świecielski miał pieniądze na remont kaplicy jeszcze ze środków pozostałych
po zmarłym o. Kilianie Pędowskim. Remont kaplicy miał się rozpocząć dopiero po
całkowitym zakończeniu reperacji kościoła. O. Świecielski, nie czekając jednak końca
remontu, na własną rękę zawarł umowę z malarzem i dał mu zaliczkę. Po jego śmierci
reszta zgromadzenia z o. Ulawskim na czele uznała umowę za rozwiązaną, tym bardziej, że pieniądze przeznaczone na malowanie przepadły podczas opieczętowania
pozostawionego przez o. Świecielskiego majątku, a malarz Pyzowski, mimo wyraźnego wezwania o. Ulawskiego, aby zaprzestał prac, kontynuował odnawianie kaplicy.
W odpowiedzi na stawiane mu zarzuty zaniedbywania spraw remontu, o. Ulawski
szczegółowo wyjaśnił trudne położenie finansowe zgromadzenia, które było przyczyną braku możliwości zapłaty malarzowi60.
W 1843 r. komisja rządowa za pośrednictwem administratora diecezji zwróciła się
do o. Ulawskiego z propozycją, aby do wspólnoty dołączył o. Alberyk Rudzki61, były
cysters z Sulejowa, przebywający dotąd na stanowisku wikarego w parafii Sobótka
w diecezji sandomierskiej. Z racji skłonności do alkoholu nie mógł pozostawać dłużej
w parafii, pytano zatem, czy można umieścić go w klasztorze jędrzejowskim62. O. Ulawski z entuzjazmem przyjął tę wiadomość. Zapewnił, że zna o. Alberyka Rudzkiego od
56

Ibidem, k. 257r–v (Kopia decyzji sądu z 6/18 X 1842 r.).

57

Ibidem, k. 263, por. Aneks, poz. 40.

58

Ibidem, k. 118, por. Aneks, poz. 18.

59

Ibidem, k. 123 i n.

60

Ibidem, k. 125–126, por. Aneks, poz. 21.

61 Alberyk Jakub Rudzki, ur. 1790, profes opactwa cystersów w Sulejowie, po jego kasacie pracował
w parafii w Libiszowie, następnie jako prebendarz przy parafii Świętego Ducha w Staszowie oraz jako wikary w parafii Sobótka. W 1844 r. przybył do skasowanego klasztoru w Jędrzejowie, skąd także delegowany
był do pomocy przy obsłudze parafii, ostatnie lata życia spędził w parafii Bolmin, zmarł w Kielcach w grudniu 1850 r., ibidem, k. 128–129, 269–273, 299.
62 Ibidem, k. 128–129 (Korespondencja KRSWiD z Administratorem Diecezji w sprawie przeniesienia o. Rudzkiego do Jędrzejowa).
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dobrej strony, że jest on bardzo potrzebny do pomocy przy posłudze w klasztorze
(głównie przy udzielaniu odpustów), i prosił o przyjęcie go do wspólnoty63.
W 1844 r. po kilkutygodniowej chorobie zmarł ks. Franciszek Ksawery Doliński, zmniejszając wspólnotę do trzech osób64. Przy tak małej obsadzie i wobec faktu, iż o. Robert
Zalewski był obłożnie chory, ciężar opieki nad licznie odwiedzanym przez wiernych sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka oraz zarządu nad mieniem poklasztornym spoczywał
głównie na barkach podeszłego już wiekiem o. Ulawskiego65. Ten, mimo trudności,
zakrystię urządził nową w kaplicy św. Michała kosztem swoim, [...] odmalować kazał kaplicę błogosławionego Wincentego Kadłubka, dokąd zwłoki tegoż patrona solennie zostały przeniesione [...] Wszystkie
precjoza, aparata i sprzęty kościelne [...] porządnie utrzymuje przełożony dzisiejszy, który ani nakładu ani
starania nie żałuje66.

Rok 1845 obfitował w ważne dla małej wspólnoty wydarzenia, z których najdonioślejsze wydaje się udzielenie części relikwii bł. Wincentego Kadłubka Józefowi Goldtmannowi, biskupowi sandomierskiemu. Czynności z tym związane przeprowadzono na polecenie konsystorza generalnego diecezji kielecko-krakowskiej w dniu 4 IX
1845 r. O. Ulawski, w obecności miejscowego proboszcza, poddziekana ks. Hieronima
Zygadlewicza67, uczestniczył w wydzieleniu znacznych partykuł doczesnych szczątków błogosławionego68. W nocy z 18 na 19 czerwca nieznani sprawcy włamali się do
zakrystii kościoła poklasztornego i skradli dwa srebrne kielichy mszalne wraz z patenami69. W tymże roku odpadły nadwątlone gipsowe zdobienia na sklepieniu kościoła nad głównym ołtarzem, omal nie trafiając ojca celebrującego mszę70. Na dodatek
wspólnota zmalała do dwóch ojców, zmarł bowiem o. Robert Zalewski71.
W tej sytuacji staraniem o. Ulawskiego do wspólnoty dołączył o. Alberyk Nowakowski72, były mnich koprzywnicki, administrujący parafią w Grzegorzowicach, który
63

Ibidem, k. 130–131, por. Aneks, poz. 23.

64

Ibidem, k. 137, por. Aneks, poz. 24.

65

Ibidem, k. 149, por. Aneks, poz. 27.

66

Ibidem, Akta konsystorskie tyczące się wizytacji dziekańskich z 1844 roku, sygn. OD 5/14, k. 324/9.

67 Hieronim Zygadlewicz, ur. 29 IX 1790 r. w Bodzentynie, w latach 1808–1811 studiował teologię w Kieleckim Seminarium Duchownym, od 1811 r. w seminarium diecezjalnym w Warszawie prowadzonym
przez księży życia wspólnego (bartolomitów), od 1813 r. pełnił funkcję podprepozyta kolegiaty skalbmierskiej, w latach 1815–1816 wikariusza kolegiaty płockiej, od 1816 r. kapelana 3 Pułku Strzelców Pieszych,
w 1825 r. przeniesiony do Dywizji Strzelców Konnych, gdzie do 1828 r. pełnił funkcję kapelana dywizji
i 3 Pułku Strzelców Konnych, w latach 1828–1839 proboszcz w Dzierzgowie, a od 1839 r. w Jędrzejowie,
ibidem, Akta konsystorskie Status Cleri, Opisy Życia Duchowieństwa Diecezji Kielecko-Krakowskiej od 1847 roku
pisane, sygn. OP-X/13, k. 1276–1277.
68

Ibidem, Akta Konsystorza Generalnego, k. 172, por. Aneks, poz. 29.

69

Ibidem, k. 159, por. Aneks, poz. 28.

70

Ibidem.

71

Ibidem, k. 170, por. Aneks, poz. 30.

72 Alberyk Nowakowski, ur. 24 XII 1792 r. w Sandomierzu, tam też rozpoczął świecką edukację. 3 VIII
1814 r. wstąpił do nowicjatu w opactwie cystersów w Koprzywnicy. Studia teologiczne odbywał w opac-
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jako już podeszły wiekiem i podupadły na zdrowiu wyraził chęć przeniesienia się
do Jędrzejowa73. O. Ulawski szybko pożałował przyjęcia go do swojej wspólnoty.
Już na początku 1846 r. do konsystorza generalnego i samej Komisji Rządowej
Spraw Wewnętrznych i Duchownych dotarły wieści o jego pijaństwie. W raporcie
do konsystorza generalnego o. Wilhelm próbował jeszcze usprawiedliwiać swojego podwładnego, że wprawdzie kilkakrotne dopuścił się pijaństwa, lecz uczynił to
zapewne z „tęsknoty początkowej”, a po upomnieniu wstrzymał się od picia i zachowuje się poprawnie. O. Ulawski widział jeszcze nadzieję na jego poprawę. Na
szczęście incydenty zdarzały się wewnątrz murów klasztornych i nie doszło do powszechnego zgorszenia74. Sam o. Alberyk nie czuł się także najlepiej w jędrzejowskim klasztorze. W listopadzie 1846 r. prosił konsystorza, aby pozwolił mu opuścić
Jędrzejów i udać się do rodziny zamieszkałej w diecezji sandomierskiej75. W lutym
1847 r. samowolnie opuścił klasztor na niemal dwa tygodnie76. W odpowiedzi na
raport o. Wilhelma w tej sprawie konsystorz nakazał mu srogo zganić o. Alberyka
i ostrzec,
że jeżeli nie przestanie upijać się, albo dopuści się podobnej samowolności lub jakiego wykroczenia, konsystorz przedstawi Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, aby mu kompetencję cofnęła
i przeznaczy go do Liszkowa77.

W maju 1847 r. o. Alberyk ponowił prośbę o zgodę na powrót do diecezji sandomierskiej, którą biskup sandomierski poparł, pod warunkiem że wskaże miejsce, w którym
będzie pozostawał, aby potem nie domagał się przeznaczenia mu miejsca pobytu
i środków utrzymania, a przede wszystkim, aby się
trzeźwo i moralnie prowadził i pełnił obowiązki kapłańskie nie dając żadnego gorszącego przykładu,
w przeciwnym razie zostanie natychmiast odesłany z powrotem do Jędrzejowa78.

twach w Koprzywnicy i, od października 1817 do końca 1819 r., w Jędrzejowie. Po ukończeniu nauki powrócił do Koprzywnicy, gdzie 3 IV 1820 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po kasacie tego klasztoru w latach
1820–1830 pełnił posługę kapłańską jako kooperator w parafii w Łoniowie, w latach 1831–1837 był administratorem parafii w Wiśniowej, następnie pełnił funkcję administratora parafii Bardo (1838–1842), Grzegorzewice (1842–1845), kilkanaście tygodni w 1845 r. był kooperatorem w parafii Osiek. W 1845 r. przeniósł
się do skasowanego klasztoru w Jędrzejowie, który opuścił 17 VII 1847 r., ibidem, k. 169.
73

Ibidem, k. 149, por. Aneks, poz. 27.

74

Ibidem, k. 197–199, por. Aneks, poz. 33.

75 Ibidem, k. 216–217 (Prośba o. Alberyka Nowakowskiego do konsystorza o zgodę na opuszczenie diecezji
i przeniesienie się do diecezji sandomierskiej do swojej rodziny).
76

Ibidem, k. 229, por. Aneks, poz. 37; ibidem, k. 231, por. Aneks, poz. 38.

77 Ibidem, k. 231. W Liszkowie, pow. Sejny, znajdował się wówczas (lata 1836–1849) dom dla księży
demerytów, czyli skazanych przez władze duchowne za wykroczenia przeciw swojemu powołaniu na
zamknięcie w murach klasztornych, Z. GLOGER, Encyklopedia staropolska ilustrowana, wstęp J. KRZYŻANOWSKI,
Warszawa 1972, t. 1, s. 314–315.
78 Ibidem, k. 232 (Pismo KRSWiD do administratora diecezji w sprawie prośby o. Nowakowskiego o zgodę na
zmianę miejsca pobytu z diecezji kielecko-krakowskiej do sandomierskiej).
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14 VII 1847 r. o. Alberyk zobowiązał się przyjąć powyższe warunki79, a trzy dni później,
jak donosił konsystorzowi o. Wilhelm,
wyjechał [...] do diecezji sandomierskiej [...] z tym nadmienieniem, że miał się jeszcze powrócić po załatwieniu niektórych interesów, a że go nie widać do tego czasu, to pewno nie powróci, z czego podpisany
mocno jest kontent80.

Trudna sytuacja finansowa potęgowana jeszcze problemami zdrowotnymi zmusiła
o. Wilhelma do starań o podwyższenie wypłacanej mu przez rząd kompetencji wynoszącej 90 rbs. Pierwsze podanie w tej sprawie skierował w listopadzie 1845 r. na ręce
konsystorza generalnego. Powoływał się w nim na wspomniany już81 przepis uchwały
Deputacji Spraw Zniesionych Instytutów Duchownych z dnia 16 VI 1820 r. regulującej
wysokość kompetencji wypłacanych z funduszu supresyjnego, a także na przykład
swojego dawnego przełożonego, o. Kiliana Pędowskiego, który taką podwyżkę z racji
wieku otrzymał82. Już po miesiącu za pośrednictwem konsystorza otrzymał odpowiedź
komisji rządowej, że podwyższenie jego kompetencji nie jest na razie możliwe z powodu braku środków finansowych83. Zgodnie z zaleceniem zawartym w piśmie od Komisji
Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych ponowił swoją prośbę w listopadzie
1846 r. Tym razem komisja przychyliła się do jego prośby, podnosząc wysokość jego
dożywotniej pensji z 90 do 120 rbs84. O. Ulawski raz jeszcze złożył podobne podanie
w roku 185185 i w 1852 otrzymał kolejną podwyżkę kompetencji, na 135 rbs86.
Wykazy duchownych z lat 1847–1848 wymieniają w Jędrzejowie już tylko dwóch
mnichów, o. Wilhelma Ulawskiego i o. Alberyka Rudzkiego87. W latach 1848–1849
rezydencja cystersów w lokalu dawniej opackim przez zajęcie jej na szpital wojskowy znaczącej zmianie
uległa, a rezydenci przez połowę roku w wynajętym na Podklasztorzu mieszkaniu przebywać [byli] zmuszeni. Po oddaleniu się chwilowym lazaretu z ich lokalu, poreperowawszy swym kosztem okna prawie
wszystkie, stancje wprawdzie na nowo zajęli, już z niego za napływem chorych usuwać się muszą88.

Podczas gdy ze względu na brak miejsca o. Wilhelm zamieszkał w ubogiej stancji poza
klasztorem, o. Alberyk okresowo przebywał z posługą duszpasterską w okolicznych
79 Ibidem, k. 236 (Pismo administratora diecezji do KRSWiD przesyłające deklarację, że o. Nowakowski przyjmuje wszystkie warunki postawione przez biskupa sandomierskiego).
80

Ibidem, k. 238, por. Aneks, poz. 39.

81

Por. przyp. 38.

82

Ibidem, k. 188, por. Aneks, poz. 32.

83 Ibidem, k. 196 (Zawiadomienie KRSWiD o niemożności podwyższenia kompetencji o. Ulawskiego z powodu braku środków finansowych).
84

Ibidem, k. 228, por. Aneks, poz. 36.

85

Ibidem, k. 278, por. Aneks, poz. 41.

86 Ibidem, k. 281 (Pismo KRSWiD do administratora diecezji w sprawie upoważnienia Rządu Gubernialnego
Radomskiego do wypłaty powiększonej pensji emerytalnej o. Ulawskiego).
87 Ibidem, k. 246–247 (Wykaz duchowieństwa zakonnego w dekanacie jędrzejowskim w roku 1847),
251–252 (Wykaz duchowieństwa zakonnego w Dekanacie Jędrzejowskim w roku 1848).
88

Ibidem, Akta konsystorskie tyczące się wizytacji dziekańskich z 1849 roku, sygn. OD 5/19, k. 88/7.
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parafiach89, m.in. w parafii w Koniecznie90, a za pieniądze otrzymywane od proboszczów za pomoc oddawał się nałogowi pijaństwa. W końcu w wyniku skargi złożonej
w tej sprawie do konsystorza poddziekan dekanatu jędrzejowskiego ks. Hieronim Zygadlewicz interweniował w tej sprawie na miejscu w klasztorze91. Ostatnie miesiące
życia spędził o. Alberyk w parafii w Bolminie92. Do Jędrzejowa już nie powrócił, zmarł
30 XII 1850 r. po ciężkiej chorobie w kieleckim szpitalu93.
Od roku 1851 administrator diecezji kielecko-krakowskiej coraz intensywniej szukał
nowego przeznaczenia dla zabudowań poklasztornych. Spośród kilku wcześniejszych planów, m.in. założenia szpitala i schroniska dla biednych i kalek94, żaden nie
został zrealizowany. Także propozycja panny Marianny Bayer założenia szkoły żeńskiej
nie spotkała się z aprobatą administratora diecezji ze względu na znaczną odległość
dzielącą klasztor od miasta95.
Kolejny projekt zakładał przekazanie obiektu franciszkanom reformatom, do których
schorowany o. Wilhelm często zwracał się o pomoc96. Prowincjał reformatów w Sandomierzu prowadził w tym okresie korespondencję z Komisją Rządową Spraw Wewnętrznych i Duchownych w sprawie zajęcia obiektów jędrzejowskich. Deklarował
nawet, że zakon będzie w stanie wyremontować i utrzymać zabudowania klasztorne
oraz kościół bez pomocy finansowej rządu, prosił jednak o przyznanie etatu na utrzymanie obrządku religijnego, deputatu na drewno oraz prawa dysponowania ogrodami klasztornymi. Komisja z kolei nie chciała wykładać ze swojej strony żadnych środków finansowych ani też tworzyć nowego klasztoru97.

89

Ibidem, Akta konsystorskie tyczące się wizytacji dziekańskich z 1848 roku, sygn. OD 5/18, k. 48/8.

90 Ibidem, Akta Konsystorza Generalnego, k. 254–255 (Pismo dziekana dekanatu kurzelowskiego do konsystorza w sprawie raportu ks. Wróblewskiego, proboszcza parafii Konieczno w sprawie nałogu ks. Rudzkiego).
91 Ibidem, k. 249 (Raport poddziekaniego Zygadlewicza do konsystorza z odbytej w klasztorze wizyty
w sprawie skargi na o. Alberyka Rudzkiego).
92

Ibidem, Akta konsystorskie tyczące się wizytacji dziekańskich z 1835 roku, sygn. OD 5/5, k. 15.

93 Ibidem, Akta Konsystorza Generalnego, k. 272 (Zawiadomienie konsystorza do ks. Zygmuntowicza dziekana dekanatu kieleckiego o śmierci o. Alberyka Rudzkiego).
94 Ibidem, k. 279 (Pismo Naczelnika Powiatu Kieleckiego do administratora diecezji w sprawie przeznaczenia
gmachów klasztornych na szpital).
95 Ibidem, k. 285 (Pismo administratora diecezji do Naczelnika Powiatu Kieleckiego w sprawie przeznaczenia
zabudowań poklasztornych).
96 Ibidem, k. 288–292 (Prośba prowincjała reformatów do konsystorza o wyjednanie zgody na otrzymanie
klasztoru jędrzejowskiego, z uzasadnieniem potrzeby utworzenia w Jędrzejowie klasztoru reformatów).
97 Ibidem, k. 287–288 (Prośba prowincjała xx reformatów w Sandomierzu do konsystorza o wyjednanie
u KRSWiD zgody na otrzymanie klasztoru jędrzejowskiego, z uzasadnieniem potrzeby utworzenia w Jędrzejowie klasztoru reformatów), 293–294 (Korespondencja KRSWiD i prowincjała reformatów w sprawie deklaracji, że jest stanie wyreperować gmachy klasztorne i kościół bez pomocy finansowej rządu), 297–298 (Pisma
w sprawie przydziału reformatom zabudowań klasztoru jędrzejowskiego komisja rządowa wobec faktu, że nie
ma potrzeby zwiększenia ilości klasztorów uzależnia pozytywne załatwienie sprawy od pisemnej deklaracji
prowincjała reformatów, który z istniejących klasztorów decydują się opróżnić).
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O. Wilhelm mieszkał w jędrzejowskim klasztorze aż do śmierci 21 I 1855 r.98 W prowadzonej po niej korespondencji prezesa Trybunału Cywilnego Guberni Radomskiej
z konsystorzem generalnym diecezji kielecko-krakowskiej czytamy, że
po zmarłym zbyt szczupły pozostał spadek i że zachodzi potrzeba oddzielenia od takowego własności
kościelnej jako to sprzętów, obrazów itp., w użyciu księdza Ulawskiego będących99.

Jego opieczętowany majątek spisano w prezentowanym niżej inwentarzu, sporządzonym w obecności wszystkich domowników, spadkobierców oraz ks. dziekana
Michała Górkiewicza, delegowanego do odbioru własności kościelnych100. Protokół, który na tę okoliczność sporządzono, prócz szczegółowego wymienienia pozostałych po o. Wilhelmie przedmiotów i towarzyszących temu czynności, zawiera
także dopiski, w których każda ze stron, czyli główny spadkobierca (siostrzeniec
zmarłego Wojciech Nierwiński) i administrator dziekan Górkiewicz podali do protokołu swoje pretensje do spadku. Dziekan ubiegał się o zwrot równowartości ubytków powstałych w inwentarzu kościelnym i lokalu pod zarządem śp. o. Ulawskiego,
a także wydatków poniesionych przez administratora z własnych środków na utrzymanie kościoła, sług kościelnych, opatrujących także rzeczy i inwentarz żywy pozostały po zmarłym, na co o. Wilhelm pobrał fundusz ze skarbu na początku stycznia
tuż przed swoją śmiercią. Sprzeciwił się temu Nierwiński, argumentując, iż o. Wilhelm wyłożył własne środki na odmalowanie kaplicy bł. Wincentego, a wydatku
tego nigdy mu nie zwrócono. Wypomniał również, że dziekan używał po śmierci
ks. Wilhelma głównie na swoje potrzeby jego koni, które bardzo zaniedbał, zniszczeniu i zużyciu uległy też wypożyczane na jego polecenie do innych kościołów
ornaty i inne sprzęty klasztorne101.
Sprawa spuścizny po o. Wilhelmie wróciła jeszcze w czerwcu 1856 r. przy okazji
spisywania inwentarza majątku poklasztornego na okoliczność przekazania go
w zarząd franciszkanom reformatom. Na końcu inwentarza umieszczono rozdział
dotyczący ubytków ruchomości powstałych w okresie urzędowania o. Ulawskiego. Znalazły się w nim skradzione w 1845 r. kielichy mszalne wraz z patenami,
a także dzwonki ołtarzowe, cynowe tace pod ampułki oraz kilka obrazów z korytarzy klasztornych102. Równowartość brakującego mienia Komisja Rządowa Spraw
Wewnętrznych i Duchownych poleciła odliczyć z masy spadkowej103. Nie udało
się jednak zrealizować tego polecenia. Prezes Trybunału Cywilnego Guberni Ra98 AP Kielce, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Św. Trójcy w Jędrzejowie, sygn. 101, k. 83 (akt
zgonu nr 9/1855), por. Aneks, poz. 44; Raport dziekana dekanatu jędrzejowskiego ks. Michała Górkiewicza do
konsystorza o śmierci o. Wilhelma Ulawskiego podaje, że o. Wilhelm zmarł w 1855 r. w 73. roku życia (w rzeczywistości w 75.) i 45. roku kapłaństwa, AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego, k. 310, por. Aneks, poz. 46.
99 AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego, k. 318 (prośba konsystorza do trybunału cywilnego o wydanie polecenia odpieczętowania i przeprowadzenia spisu majątku).
100

AP Kielce, Kontrola Skarbowa przy Sądach Guberni Radomskiej, sygn. 647, s. 17, por. Aneks, poz. 47.

101

Ibidem, por. Aneks, poz. 47.

102

AP Kielce, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 5818, s. 140–142, por. Aneks, poz. 48.

103

Ibidem, s. 143–144, por. Aneks, poz. 51.
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domskiej pismem z 17 IX 1856 r. informował konsystorza generalnego diecezji
kielecko-krakowskiej o obrotach funduszem pozostałym po o. Ulawskim. Według
raportu w tej sprawie, złożonego przez wójta gminy Suduł, czysty spadek stanowił wartość 352 rbs i 84 ½ kop. i suma ta została w całości wypłacona wskazanym
w testamencie spadkobiercom. W tej sytuacji konsystorz generalny powiadomił
administrującego opactwem jędrzejowskim Jukundyna Czerwonkę, przełożonego
reformatów, że ubytki w kwocie 27 rbs i 37 ½ kop., które miano wypłacić z masy
spadkowej,
gdy jednakże takowa już rozdaną [...] została i nie ma środka do odzyskania z niej ubytków, przeto je
umorzyć wypada, tym więcej, że śp. Ulawski nie przepomniał przy śmierci o klasztorze księży reformatów104.

104

AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego, k. 397, por. Aneks, poz. 50.
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Aneks
Wybrane źródła do dziejów opactwa jędrzejowskiego po kasacie
oraz losów o. Wilhelma Ulawskiego
W zdecydowanej większości, poza kilkoma dokumentami pochodzącymi z akt Archiwum Diecezjalnego w Sandomierzu oraz kilkoma z zasobu Archiwum Państwowego
w Kielcach, wydajemy tu wybrane fragmenty akt konsystorza generalnego diecezji
kielecko-krakowskiej z zasobu Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Zawierają one
korespondencję prowadzoną w latach 1813–1857 w sprawach dotyczących suprymowanego opactwa cystersów w Jędrzejowie. Wytwórca, a także adresat znajdujących się w niej pism to konsystorz generalny diecezji kielecko-krakowskiej. Do jego
kompetencji należały wszystkie sprawy wchodzące w zakres sądów kościelnych,
obsady beneficjów, utrzymywania karności kościelnej, potwierdzania dokumentów,
czuwania nad życiem moralnym, liturgicznym i religijnym w diecezji105.
Przedstawiona tu we fragmentach, licząca przeszło 400 kart dokumentacja dotyczy
wszelkich spraw związanych z członkami suprymowanego jędrzejowskiego opactwa cystersów oraz zarządzaniem gmachami klasztornymi, jakie rozwiązywał konsystorz, najczęściej jako pośrednik pomiędzy kolejnymi przełożonymi zgromadzenia
a władzami rządowymi, reprezentowanymi przeważnie przez władze wojewódzkie
i gubernialne – Komisję Województwa Krakowskiego czy Rząd Gubernialny Kielecki (w latach 1842–1845) i Rząd Gubernialny Radomski (po 1845 r.). Najczęściej były
to prośby o wyjednanie przyznania lub przyspieszenia wypłaty należnych mnichom
pensji, funduszów na remonty zabudowań, nie brak także raportów dotyczących
istotnych wydarzeń czy problemów, z jakimi borykali się przełożeni wspólnoty.
Kilka interesujących dokumentów pochodzi z zasobu Archiwum Państwowego
w Kielcach106. Na szczególną uwagę zasługują odpisy ostatniej woli o. Wilhelma, spisanej niewiele ponad rok przed śmiercią, oraz protokołu z czynności spisania inwentarza tuż po jego śmierci. Do kieleckiego archiwum trafiły w okresie międzywojennym jako część składowa akt Kontroli Skarbowej przy Sądach Guberni Radomskiej. Do
kompetencji tej instytucji, funkcjonującej w latach 1816–1869, należało przeprowadzanie kontroli przewidzianych prawem opłat stemplowych pobieranych od dochodów z kar sądowych, aktów notarialnych, spadków, darowizn, mas bezdziedzicznych,
wakujących i prenotacji107. Odpisy były niezbędne do ustalenia opłaty pośmiertnej
od spadku. Odpis testamentu jest częścią zbioru kopii, które Prezes Trybunału Cywil-

105 B. KUMOR, Ustrój i organizacja Kościoła Polskiego w okresie niewoli narodowej (1772–1918), Kraków
1980, s. 217.
106 AP Kielce, Kontrola Skarbowa przy Sądach Guberni Radomskiej, sygn. 647; Rząd Gubernialny Radomski,
sygn. 5818.
107 R. GULDON, Kontrola skarbowa przy Sądach Guberni Radomskiej, Informacja archiwalna do inwentarza,
rps w AP Kielce, s. 1–2.
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nego Guberni Radomskiej przesłał Kontroli Skarbowej 22 IV 1855 r.108 Ponieważ odnalezienie właśnie tych dokumentów dało początek kwerendzie w sprawie o. Ulawskiego, poświęćmy im nieco więcej uwagi.
Z kilku sporządzonych po sobie odpisów można odtworzyć czynności związane z załatwieniem sprawy. Oryginalny testament odnaleziono podczas opieczętowywania
rzeczy pozostałych po zmarłym. Pismo wyrażające ostatnią wolę o. Ulawskiego wraz
z tabelką i raportem z dopełnionego opieczętowania Sąd Pokoju w Jędrzejowie pismem z 16 I 1855 r. przesłał Trybunałowi Cywilnemu w Kielcach. Stosownie do zapisów zawartych w Kodeksie Cywilnym Napoleona
każdy testament własnoręczny, przed wykonaniem go, przedstawiony zostanie Prezesowi Trybunału
pierwszej instancji okręgu, w którym spadek się otworzył. Testament będzie otwarty, jeżeli był zapieczętowany. Prezes sporządzi protokół przedstawienia, otwarcia i stanu testamentu, sam zaś testament nakaże
złożyć do zachowania wyznaczonemu przez siebie notariuszowi109.

31 I 1855 r. w Kielcach odbyło się posiedzenie Trybunału Cywilnego Guberni Radomskiej, na którym protokólarnie otwarto testament. Protokół ten zawiera szczegóły dotyczące formy zewnętrznej oryginału testamentu:
umieszczony jest na trzech stronicach zwyczajnego arkusza papieru [...] arkusz ten złożony w 8kę ma na
wierzchu napis w słowach Rozporządzenie ostatniej woli ks. Gwilhelma Ulawskiego Kapłana Emeryta
Klasztoru Jędrzejowskiego, rozłożony zaś, na stronicy pierwszej zaczyna się wyrazami „Rozporządzenie
ostatniej”, a kończy się wyrazami „dozwoliłem przychować”, obejmuje wierszy 33 zaczynanych od marginesu przy linii atramentem nakreślonego [...] na stronicy drugiej zaczyna się wyrazami „której są”, a kończy się wyrazem „nie zostało”, obejmuje wierszy i półwierszy 34, również od marginesu atramentem przy
linii oznaczonego pisanych [...] na stronicy trzeciej, zaczynającej się wyrazami „obowiązuje przeto” jest
tylko wierszy i półwierszy 11, z tych w dwóch ostatnich podpis: Ksiądz Gwilhelm Ulawski Kapłan i Emeryt
Klasztoru Jędrzejowskiego Cystersów, prócz tego na czwartej i ostatniej [stronie] arkusza i części 8 jego
stanowiący w 5ciu półwierszach jest wspomniany wyż[ej] napis, który równie jak całe pismo mając datę
20 grudnia 1853 r. i podpis jedną i tąż samą ręką pisane110.

Tego samego dnia Prezes Trybunału Cywilnego polecił, aby rejent Kancelarii Okręgu
Jędrzejowskiego Antoni Owsiany dopełnił formalności dotyczących skasowania odpowiednich stempli, jemu też przekazano oryginał wraz z kopią protokołu jego odpisu do zachowania i dla użytku stron111. Po wypełnieniu tych formalności w protokole
108

AP Kielce, Kontrola skarbowa przy Sądach Guberni Radomskiej, sygn. 647, s. 1–7.

109

Kodeks Cywilny Napoleona, Warszawa 1810, art. 1007.

110

AP Kielce, Kontrola skarbowa przy Sądach Guberni Radomskiej, sygn. 647, s. 2–3.

111 Nie udało się odtworzyć losów oryginału testamentu i dokumentacji Antoniego Owsianego, rejenta
Kancelarii Okręgu Jędrzejowskiego. Notariusze działali przy wydziałach hipotecznych sądów pokoju i byli
zobowiązani do prowadzenia repertoriów czynności, skorowidzów alfabetycznych, wykazów dokumentów złożonych do przechowania, list ubezwłasnowolnionych i ograniczonych w czynnościach. W zasobie AP Kielce, gdzie teoretycznie powinny się znaleźć, brak takiego zespołu. W latach 1865–1878 Antoni
Owsiany pełnił funkcję rejenta w Częstochowie, a jego akta z tego okresu są przechowywane w Archiwum
Państwowym w Częstochowie w zespole Kancelaria notariusza Antoniego Owsianego w Częstochowie z lat
1865–1878.
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zamieszczono odpis testamentu, do którego później dołączono kopię protokołu ze
spisania inwentarza majątku zmarłego112. 17 IV 1855 r. Kontrola Skarbowa, po otrzymaniu dokumentów i obliczeniu wysokości spadku przypadającego poszczególnym
spadkobiercom, wyznaczyła wysokość należnej kasie królestwa opłaty kollateralnej,
której wyegzekwowanie poleciła wójtowi gminy Suduł113.
***
Przy nadawaniu drukowanej formy omówionym wyżej rękopiśmiennym dokumentom oparto się na zasadach określonych w instrukcjach wydawniczych do XIX-wiecznych dokumentów114, każdy z nich opatrzono krótkim nagłówkiem, stanowiącym
jednocześnie regest i legendę. Ujednolicono bardzo niekonsekwentnie stosowaną
pisownię wielkich i małych liter, zmodyfikowano interpunkcję. Tabelaryczne wykazy
duchowieństwa i inwentarz majątku po o. Ulawskim ze względu na ich przejrzystość
oddano podobnie jak w zachowanych dokumentach w formie tabeli, wyjątkiem od
tej reguły jest fragment Tabelarycznego wykazu duchowieństwa dekanatu koprzywnickiego dotyczący o. Wilhelma Ulawskiego jako wikarego parafii w Osieku, w oryginale oddany w formie tabeli, z której zrezygnowano również w trosce o przejrzystość
przedstawienia danych. Aparat naukowy w postaci przypisów odnosi się w większości do podstawowych informacji o charakterze edytorskim, choć w kilku wypadkach zawiera inne objaśnienia, dotyczące m.in. przepisów prawa przywoływanych
w dokumentach, pewnych niekonsekwencji, błędów w obliczeniach, lub tłumaczenia zwrotów łacińskich użytych w korespondencji. Tłumaczenia oddanych w brzmieniu oryginału nielicznych odpisów i zaświadczeń sporządzonych w języku łacińskim
umieszczono bezpośrednio pod tekstem.
Bez oznaczenia w przypisie opuszczono wszelkie adnotacje zawierające znaki pism,
formalne zapisy kancelaryjne dotyczące przyjęcia lub rejestracji pism, sporządzenia
kopii czy dat wysłania, formuły dotyczące uwierzytelnienia kopii i pobrania opłat
stemplowych. Podobnie opuszczono początkowe i końcowe formuły grzecznościowe i podpisy w większości korespondencji. Wyjątkiem jest pismo umieszczone
w Aneksie pod poz. 17, zawierające informacje przeznaczone dla kilku adresatów.
Z kolei podpisy wystawców pozostawiono pod zaświadczeniami i pismami urzędowymi wysyłanymi przez Komisję Rządową i Komisję Wojewódzką, gdzie w nagłówku
nie są oni wymienieni z nazwiska, oraz pod protokołami z wykonywanych czynności
urzędowych. Ze względu na czytelność zapisu bez adnotacji w przypisie opuszczono
także wartości „z” i „do przeniesienia” umieszczone na każdej stronie tabeli inwentarza majątku.

112

AP Kielce, Kontrola skarbowa przy Sądach Guberni Radomskiej, sygn. 647, s. 1–18.

113

Ibidem, s. 18.

114 K. LEPSZY (red.), Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w., Wrocław 1953;
I. IHNATOWICZ, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, 7, 1962, s. 99–124.
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Wymienione w inwentarzu, pozostałe po księdzu ilości zboża i innych ciał sypkich
policzono w korcach i cetnarach, stosowanych w ramach systemu nowopolskiego w Królestwie Polskim w okresie 1819–1849. Korzec odpowiadał objętości 128 l,
cetnar natomiast był używany do określania wagi i odpowiadał masie 40,55 kg115.
W tekście116 pojawia się jeszcze określenie „siąg” (sążeń) jako miara ilości drewna
opałowego, odpowiadająca według miary nowopolskiej długości 1,73 m117. Testamentowe zapisy wszystkich wartości pieniężnych podawanych w złotych polskich
(złp) oraz obowiązujących ówcześnie rublach srebrnych (rs), wyrażane zarówno cyframi, jak i słownie, ujednolicono, pozostawiając zapis w cyfrach arabskich.

115

D. FENNA, Jednostki miar. Leksykon, Warszawa 2004, s. 172.

116

Aneks, poz. 21.

117

D. FENNA, Jednostki miar, s. 230.
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Regestyź ródeł
1. 16 XI 1800, Ostrołęka, Akt chrztu Wojciecha Ulawskiego spisany w parafii ostrołęckiej dnia 20 X 1780 roku, poświadczony w Jędrzejowie i przedstawiony w 1845 roku
jako dowód podeszłego wieku o. Wilhelma Ulawskiego
2. 1 VIII 1820, Koprzywnica – Klasztor, Wykaz członków suprymowanego klasztoru
cystersów w Koprzywnicy w miejscu nieobecnych w dniu 1 VIII 1820 roku
3. 15 III 1835, Osiek, Fragment Tabelarycznego Wykazu Duchowieństwa Dekanatu
Koprzywnickiego, część wypełniona przez o. Wilhelma Ulawskiego, wikariusza parafii
w Osieku
4. 23 X / 4 XI 1835, Warszawa, Reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych,
Duchownych i Oświecenia Publicznego Nr 10683/41152 do administratora diecezji
sandomierskiej w sprawie wciągnięcia o. Ulawskiego na listę oczekujących do pensji
emerytalnej z funduszu supresyjnego oraz wydania dyspozycji Komisji Wojewódzkiej
odnośnie jego utrzymania w okresie 1 XI–31 XII 1835 roku
5. 12 XI 1835, Osiek, Świadectwo pobytu o. Ulawskiego w kościele parafialnym
w Osieku, wydane przez tamtejszego proboszcza Jana Cybulskiego
6. 30 I / 11 II 1836, Kielce, Pismo Komisji Województwa Krakowskiego, Wydział Administracyjny, Sekcja Religijna do konsystorza diecezjalnego w sprawie środków na
utrzymanie o. Wilhelma Ulawskiego
7. 28 II / 11 III 1836, Kielce, Pismo konsystorza do o. Kiliana Pędowskiego przełożonego
cystersów w Jędrzejowie w sprawie środków na utrzymanie o. Wilhelma Ulawskiego
8. 24 III / 4 IV 1836, Jędrzejów – Klasztor, Raport o. Kiliana Pędowskiego do konsystorza o przybyciu do klasztoru jędrzejowskiego o. Wilhelma Ulawskiego, cystersa profesa klasztoru koprzywnickiego z diecezji sandomierskiej
9. 12 / 24 VI 1836, Jędrzejów – Klasztor, Życiorys o. Wilhelma Ulawskiego
10. 21 VI / 3 VII 1836, Jędrzejów – Klasztor, Prośba o. Kiliana Pędowskiego, do konsystorza o pośrednictwo w sprawie wyegzekwowania kompetencji i deputatu na opał
dla o. Wilhelma Ulawskiego, cystersa profesa klasztoru koprzywnickiego przybyłego
z diecezji sandomierskiej
11. 26 VI / 8 VII 1836, Jędrzejów – Klasztor, Prośba administratora diecezji do Komisji
Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego w sprawie
wyegzekwowania kompetencji i deputatu na opał dla o. Wilhelma Ulawskiego, cystersa profesa klasztoru koprzywnickiego przybyłego z diecezji sandomierskiej
12. 5 / 17 VIII 1836, Warszawa, Zawiadomienie Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego do administratora diecezji krakowskiej
o przyznaniu kompetencji o. Ulawskiemu
13. 19 / 31 XII 1836, Krzcięcice, Lista duchowieństwa zakonnego w dekanacie jędrzejowskim za rok 1836 sporządzona
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14. 27 VI / 9 VII 1838, Kielce, Raport administratora diecezji krakowskiej w Kielcach
do Rządu Gubernialnego Krakowskiego o ilości księży przebywających w klasztorze
jędrzejowskim
15. 12 / 24 II 1840, Krzcięcice, Raport dziekana dekanatu jędrzejowskiego ks. Michała
Górkiewicza do konsystorza o śmierci o. Kiliana Pędowskiego
16. 27 IV / 9 V 1842, Kielce, Raport dziekana dekanatu jędrzejowskiego do konsystorza w sprawie śmierci o. Benedykta Świecielskiego, nielegalnego opieczętowania
klasztoru przez miejscowego wójta oraz o powrocie o. Ulawskiego, przebywającego
dotąd na posłudze w parafii w Krzcięcicach, do klasztoru jędrzejowskiego
17. 30 IV / 12 V 1842, Kielce, Pisma konsystorza do Komisarza Obwodu Kieleckiego,
Gubernatora Cywilnego Kieleckiego oraz ks. Zygadlewicza, proboszcza jędrzejowskiego w sprawie nadużyć, które miały miejsce w klasztorze jędrzejowskim podczas
opieczętowania majątku po zmarłym o. Benedykcie Święcielskim dokonanego przez
wójta gminy Suduł oraz wyboru nowego przełożonego zgromadzenia cystersów
w Jędrzejowie
18. 22 V 1842, [b.m.], Raport ks. Hieronima Zygadlewicza odnośnie woli pozostałych
członków zgromadzenia cystersów w Jędrzejowie w sprawie ich nowego przełożonego
19. 6 / 18 V 1842, Kielce, Kancelaria Konsystorza Generalnego, Protokół z zeznań
o. Wilhelma Ulawskiego odnośnie nadużyć, które miały miejsce w klasztorze jędrzejowskim podczas opieczętowania majątku po zmarłym o. Benedykcie Święcielskim
dokonanego przez wójta gminy Suduł
20. 11 VIII 1842, Jędrzejów, Prośba o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza o pośrednictwo u władz w sprawie wypłaty zaległej kompetencji przysługującej o. Benedyktowi Święcielskiemu do dnia jego śmierci za miesiąc 1 i osiem dni w ilości 9 rubli
srebrem i 50 kopiejek
21. 23 VIII / 9 IX 1842, Jędrzejów, Wyjaśnienia o. Wilhelma Ulawskiego złożone na ręce
poddziekaniego dekanatu jędrzejowskiego ks. Hieronima Zygadlewicza do Konsystorza w sprawie nieuiszczenia zapłaty za odnowienie kaplicy św. Wincentego malarzowi Pyzowskiemu
22. 1 / 13 XI 1843, Kielce, Pismo administratora diecezji do o. Wilhelma Ulawskiego
w sprawie o. Alberyka Rudzkiego, który z racji skłonności do alkoholu nie mógł pozostawać dłużej w parafii, czy można umieścić go w klasztorze jędrzejowskim?
23. 10 / 22 XI 1843, Kielce, Pismo o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza z zapewnieniem, że zna o. Alberyka Rudzkiego od dobrej strony i że jest on bardzo potrzebny
do pomocy przy posłudze w klasztorze wraz z prośbą o zgodę na przyjęcie go do
wspólnoty
24. 26 II / 9 III 1844, Krzcięcice, Raport ks. Michała Górkiewicza do konsystorza o śmierci o. Franciszka Ksawerego Dolińskiego, członka suprymowanego zgromadzenia cystersów w Jędrzejowie
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25. 20 X / 1 XI 1844, Krzcięcice, Lista duchowieństwa zakonnego w Dekanacie Jędrzejowskim w roku 1844
26. 12 / 24 II 1845, Jędrzejów, Pismo ks. Michała Górkiewicza przesyłające podanie
o. Wilhelma do konsystorza o przyjęcie do klasztoru jędrzejowskiego o. Alberyka Nowakowskiego cystersa profesa klasztoru koprzywnickiego
27. 9 / 21 II 1845, Jędrzejów, Podanie o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza o przyjęcie do klasztoru jędrzejowskiego księdza Alberyka Nowakowskiego cystersa profesa klasztoru koprzywnickiego
28. 13 / 25 VI 1845, Jędrzejów, Raport o. Ulawskiego do konsystorza w sprawie włamania do zakrystii kościoła klasztornego i kradzieży dwóch srebrnych kielichów z patenami, a także o uszkodzeniu gipsatury i tynków na sklepieniu kościoła nad głównym ołtarzem, które spadają w znacznych fragmentach, co wymaga interwencji budowniczego
29. 25 VIII / 6 IX 1845, Jędrzejów, Raport o. Ulawskiego do konsystorza o przesłaniu
relikwii błogosławionego Wincentego Kadłubka na ręce ks. Józefa Gruszczyńskiego
30. 8 / 20 VII 1845, Krzcięcice, Raport ks. Michała Górkiewicza do konsystorza o śmierci o. Roberta Zalewskiego, członka suprymowanego zgromadzenia cystersów w Jędrzejowie
31. 18 / 30 X 1845, Jędrzejów, Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia o. Wilhelma
Ulawskiego, wydane przez wolno praktykującego w Jędrzejowie lekarza C. Gralewskiego
32. 8 / 20 XI 1845, Jędrzejów, Podanie o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza w sprawie podwyższenia jego kompetencji
33. 12 / 24 I 1845, Jędrzejów – Klasztor, Raport o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza w sprawie prowadzenia się o. Alberyka Nowakowskiego
34. 2 / 14 XI 1846, Krzcięcice, Lista duchowieństwa zakonnego w dekanacie jędrzejowskim w roku 1846
35. 19 XI / 1 XII 1846, Jędrzejów – Klasztor, Prośba o. Ulawskiego do konsystorza
o wstawienie się w KRSWiD w sprawie powiększenia kompetencji własnej o. Wilhelma z powodu małych środków dla poratowania zdrowia i podeszłego wieku
36. 25 I / 6 II 1847, Warszawa, Pismo Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych do administratora diecezji kielecko krakowskiej w sprawie przyznania
o. Ulawskiemu powiększonej dożywotniej pensji z 90 do 120 rs. od dnia 1 I 1847 roku
37. 10 II 1847, Jędrzejów – Klasztor, Raport o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza
w sprawie opuszczenia klasztoru przez o. Alberyka Nowakowskiego
38. 3 III 1847, Jędrzejów – Klasztor, Raport o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza
w sprawie opuszczenia klasztoru przez o. Alberyka Nowakowskiego i jego powrotu
do klasztoru po 13 dniach nieobecności
39. 23 VIII / 5 IX 1847, Jędrzejów – Klasztor, Raport o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza w sprawie opuszczenia klasztoru przez o. Alberyka Nowakowskiego
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40. 11 XII 1849, Jędrzejów – Klasztor, Raport o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza
w sprawie zwrotu pieniędzy zabranych przez wójta Kobylańskiego podczas opieczętowania majątku po śmierci o. Benedykta Świecielskiego
41. 22 IX / 4 X 1851, Jędrzejów – Klasztor, Podanie o. Wilhelma Ulawskiego do administratora diecezji kielecko-krakowskiej o wstawienie się u Komisji Rządowej Spraw
Wewnętrznych i Duchownych w sprawie podwyższenia jego kompetencji własnej ze
120 do 135 rubli srebrnych
42. 17 XII 1851, Kielce, Pismo administratora diecezji kielecko-krakowskiej do Naczelnika Powiatu Kieleckiego w odpowiedzi na propozycję zajęcia gmachów klasztoru
jędrzejowskiego na dom schronienia z zastrzeżeniem, że rząd zapewni mieszkanie
dla o. Ulawskiego
43. 20 XII 1853, Jędrzejów, Testament o. Wilhelma Ulawskiego Kapłana Emeryta Klasztoru Jędrzejowskiego odnaleziony w miejscu zamieszkania zmarłego podczas wykonywania czynności związanych z opieczętowaniem jego majątku
44. 23 I 1855, Jędrzejów, Akt zgonu o. Wilhelma Ulawskiego spisany przez ks. Hieronima Zygadlewicza urzędnika stanu cywilnego i proboszcza parafii pod wezwaniem
św. Trójcy w Jędrzejowie
45. 9 / 21 I 1855, Jędrzejów, Raport wójta gminy Suduł Stanisława Wróblewskiego do
konsystorza o śmierci o. Wilhelma Ulawskiego
46. 22 I 1855, Krzcięcice, Raport ks. dziekana Michała Górkiewicza do konsystorza
o śmierci o. Wilhelma Ulawskiego
47. 11 / 23 III 1855, Jędrzejów, Protokół ze spisania inwentarza pozostałego po zmarłym o. Wilhelmie Ulawskim wraz z inwentarzem i dopiskami dotyczącymi pretensji
zainteresowanych osób odnośnie masy spadkowej
48. 1 / 13 VI 1856, Jędrzejów – Klasztor, Wykaz ubytków ruchomości sprzętu kościoła
i klasztoru księży cystersów jędrzejowskich z masy po śp. Gwilchelmie [!] Ulawskim
księdzu tego zakonu pozostałej poszukiwanych – załącznik B do Inwentarza fundi
instructi spisanego dla przekazania klasztoru w zarząd prowincjałowi księży reformatów Jukundynowi Czerwonce
49. 17 / 29 IX 1856, Kielce, Pismo Prezesa Trybunału Cywilnego Guberni Radomskiej
do konsystorza w sprawie rozdysponowania całości pozostałej po o. Ulawskim masy
spadkowej zgodnie z testamentem
50. 7 X 1856, Kielce, Pismo konsystorza do o. Jukundyna Czerwonki administrującego
kościołem pocysterskim w Jędrzejowie w sprawie braku możliwości zwrotu wartości
ubytków w inwentarzu z pozostałej po o. Ulawskim masy spadkowej, która w całości
została rozdysponowana zgodnie z testamentem
51. 11 / 23 XII 1856, Warszawa, Pismo Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych do Rządu Gubernialnego Radomskiego z poleceniem wydzielenia z masy
spadkowej po o. Ulawskim wartości ubytków powstałych w wyposażeniu kościoła
w okresie kiedy przewodniczył zgromadzeniu cystersów jędrzejowskich
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Edycje źródeł
1
16 XI 1800, Ostrołęka
Akt chrztu Wojciecha Ulawskiego spisany w parafii ostrołęckiej dnia 20 X 1780 roku,
poświadczony w Jędrzejowie i przedstawiony w 1845 roku jako dowód podeszłego
wieku o. Wilhelma Ulawskiego
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 224.
Infra scriptus testor extare in Libris Metrices Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Ostrolencensis id quod Sequitur:
Ostrołęka: Anno 1780 die 20 8 – Ego Franciscus Czyżewski, Vicarius Ostrolenciensis,
Baptizavi infantem nomine Adalbertum, natum 20 ejusdem filium FF Michaelis Ulaski
et Luciae Sliwinska legitimorum coniungum. Levarunt de faceri fonte Famati Jacobus
Czarkowski cum Marianna Trojanowska. In cujus fidem me subscribo et sigillum
Ecclesiae appono. Ostrolenca 16 novembris 1800 Anno. (–) J. Budny
Poniżej zapisany poświadczony wyciąg z ksiąg metrykalnych chrztów kościoła parafialnego ostrołęckiego, z którego wynika:
Ostrołęka: roku 1780 X 20. Ja Franciszek Czyżewski, wikariusz kościoła parafialnego
ostrołęckiego ochrzciłem dziecię imieniem Wojciech, urodzone 20 tegoż [miesiąca
i roku] syna sławetnych Michała Ulaskiego i Łucji Śliwińskiej, prawnych małżonków,
rodzicami chrzestnymi byli sławetni Jakub Czarkowski i Marianna Trojanowska. Dokument podpisałem i opatrzyłem pieczęcią kościoła. [odpis wydał] Ostrołęka, 16 listopada 1800 roku, J. Budny.

2
1 VIII 1820, Koprzywnica – Klasztor
Wykaz członków suprymowanego klasztoru cystersów w Koprzywnicy w miejscu
nieobecnych w dniu 1 VIII 1820 roku
Źródło: AD Sandomierz, Cystersi Koprzywnica z lat 1800–1823, nlb. Jest to załącznik
B do raportu dziekana dekanatu koprzywnickiego dla konsystorza generalnego diecezji sandomierskiej z czynności wykonanych w dniach 1–5 VIII 1820 r. na gruncie
klasztoru w Koprzywnicy.

Koprzywnica

‘’

‘’

‘’

‘’

‘’

Numer porządkowy

2

3

4

5

6

Jakiej reguły w klasztorze
znajduje się zgromadzenie

‘’

‘’

‘’

‘’

–
–
–
–

ks. Placyd
Brzozowski
ks. Stefan
Skowroński
ks. Gwilhelm
Ulawski
ks. Edmund
Walencki

Imię i nazwisko zakonnika
–

38

39

42

41

50

1 XI 1806

8 VI 1803

2 VII 1802

22 V 1799

28 III 1795

Lat 3

Lat 9

Lat 8

Lat 10

Lat 19

Lat 20

w Sulejowie

‘’

‘’

‘’

‘’

z Solca

z Mazowsza

z Galicji

z Tobnicy

z radomskiego

w Koprzywnicy z Kielc

w Osolinie kapelan
przy kaplicy Betlejem

w Osieku

w Kliczanowie

w Wiązownicy

w Borowie w Lubelskim Województwie

na wikarii w Siennie
Jaki posiadają fundusz z wikariatów jako
od nieobecnego nie można było powziąć
pewnej wiadomości ile gdy w względzie
uzyskania dopłaty zapewnionej kompetencji stan przyszłych funduszów legalnie
udowodnić powinni. Komisarze resztę
do decyzji i wskazania szczególnych
instrukcji pozostawiają

119

Podpis nieczytelny.

118 Niniejszą kopię sporządzono później, wskazuje na to brak podpisu komisarza duchownego, którym był Stanisław Jastrzębski, dziekan dekanatu koprzywnickiego, pod tabelą omyłkowo umieszczono datę 1 IX 1820.

Przełożony Zgromadzenia (–) ks. Onufry Wiesiołowski

Komisarz Świecki Administracyjny119

Komisarz Duchowny

Stopień i urząd zakonny

ks. Lawrenty
Jastrzębski

Wiele ma lat

‘’

Dzień miesiąc i rok w którym
zakonnik do tego zakonu przybył
22 XI 1794

Jak dawno aktualnym księdzem
lub jaki stopień w nowicjacie ma

47

Gdzie odbywał nowicjat

–

Skąd rodem

ks. Krzysztof
Wiśniowski

W której parafii zostaje

Reguły So Benedykta
Zakonu Cysterskiego

Uwagi

Koprzywnica, dnia 1 IX 1820 roku118,

Nazwisko miejsca w którym
klasztorze lub beneficjum
znajduje się

1
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3
15 III 1835, Osiek
Fragment Tabelarycznego Wykazu Duchowieństwa Dekanatu Koprzywnickiego,
część wypełniona przez o. Wilhelma Ulawskiego, wikariusza parafii w Osieku
Źródło: AD Sandomierz, Akta konduit i stanu służby kapłanów, 1835, t. 2, Tabelaryczny Wykaz Duchowieństwa Dekanatu Koprzywnickiego. Jest złożony z ankiet sporządzonych przez poszczególnych księży, pozycja nr 238 wypełniona przez o. Wilhelma
Ulawskiego, wikariusza parafii w Osieku.
1. Imię nazwisko, stopień, urząd w hierarchii kościelnej oraz jakie ma ordery i inne
ozdoby – ks. Gwilchelm [!] Ulawski, wikariusz.
2. Data urodzenia – Urodził się dnia 20 X 1780 r.
3. Miejsce urodzenia i stan – Ostrołęka, wikariusz120.
4. Miejsce gdzie zostaje – w Osieku.
5. Czy ma jaki majątek nieruchomy prywatny – żadnego.
6. Gdzie i jakich słuchał nauk, kiedy i do jakiego wszedł seminarium lub nowicjatu,
kiedy otrzymał święcenia kapłańskie i gdzie zostawał do czasu otrzymania dzisiejszego miejsca z wyrażeniem dat – Zaczął szkoły w Ostrołęce i tamże je bez żadnej
przerwy kontynuował, słuchał nauk klasycznych przez rząd pruski przepisanych,
po ukończonych 5-ciu klas[ach] słuchał tamże logiki i metafizyki, wszedł do nowicjatu księży cystersów w Koprzywnicy dnia 16 IV 1802 r. Otrzymał święcenia
kapłańskie subdiaconatum 2 II, diaconatum 4 II, praesbyteratum 11 II 1810 r. extra
tempora od dnia 1 III zostawał w tym klasztorze pełniąc obowiązki podprzeorzego i magistra novitior do końca roku 1810, po tym oddany został z rozkazu
wyższego przełożonego do kościoła parafialnego koprzywnickiego, gdzie pełnił
obowiązki wikariusza przez lat 4, po tym dla słabości zdrowia z woli tegoż przełożonego klasztoru oddany byłem do kościoła parafialnego osieckiego dnia 8 XI
1814 r. i przy tymże kościele dotąd pełnię obowiązki wikariusza.
7. Jakie okazał szczególne zasługi, czy nie odebrał awansu lub nagród i kiedy –
Ciągłe zasługi, bo od roku 1811 aż dotychczas wszystkie lata kapłaństwa swego
przepędził na obowiązkach parafialnych, żadnego nie odebrał awansu, ale ciągle
zostaje przy kościele osieckim wikariuszem.
8. Czy nie był naganiony lub karany albo pod sądem, jeżeli był, za jaki występek i na
czym się skończyło – Nie był naganiony, ani karany, ani pod żadnym sądem żadnego przewinienia nie zostawał.

120

Tu o. Wilhelm powinien wpisać, z jakiego stanu pochodzi (mieszczańskiego).
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9. Gdzie zostawał i czym się trudnił przez ciąg trwania roku szczególnie w roku
1830/1831 – Zostawał wikariuszem przy kościele parafialnym osieckim i pełnił
obowiązki wikariusza.
10. Czy zdolnym jest do dalszego sprawowania obowiązków – aSłabowity a przez to
mniej zdolnya
11. Jak się sprawuje pod względem moralnym, jaki jest sposób jego myślenia – aile można odpowiada w postępowaniu swojej wikarii i sposób jego myślenia umiarkowanya
Takowe podanie moje jako jest rzetelne sub fide sacerdotali121 wyznaję i podpisuję
Dan w Osieku dnia 15 III 1835 r.
ks. Gwilchelm [!] Ulawski wikariusz osiecki

4
23 X / 4 XI 1835, Warszawa
Reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego Nr 10683/41152 do administratora diecezji sandomierskiej w sprawie wciągnięcia o. Ulawskiego na listę oczekujących do pensji emerytalnej z funduszu supresyjnego oraz wydania dyspozycji Komisji Wojewódzkiej odnośnie jego utrzymania
w okresie 1 XI–31 XII 1835 roku
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie
Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2, k. 55, kopia.
[Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego]
Zawiadamia JW. Księdza administratora [diecezji sandomierskiej], że stosownie do
przełożenia uczynionego na dniu 5 / 17 VIII r.b. nr 796, wydała na dniu dzisiejszym stosowną dyspozycję celem pomieszczenia na liście expektantów roku przyszłego, 1836
do pensji emerytalnej w miarę zamożności funduszu supresyjnego, jaki etatem oznaczony zostanie, JKs. Gwilhelma Ulawskiego cystersa i rezydenta przy kościele parafialnym w Osieku, obierającego na przyszłość stałe zamieszkanie w klasztorze swej reguły
w Jędrzejowie w diecezji krakowskiej i pod jednym upoważniła Komisję Wojewódzką
[warunkiem], aby dla zapewnienia temu kapłanowi funduszu do utrzymania życia od
1 XI do końca grudnia roku bieżącego z funduszów supresyjnych tegorocznym etatem
objętych, miesięcznie po złotych polskich 50 wypłacała.
Dyrektor Główny prezydujący (–) E. Gołowin
Dyrektor Wydziału Referendarz Stanu (–) Kozłowski
Dyrektor Kancelarii Referendarz Stanu (–) Deszert
a–a

Dopisano innym charakterem pisma.

121

Pod słowem kapłańskim.
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5
12 XI 1835, Osiek
Świadectwo pobytu o. Ulawskiego w kościele parafialnym w Osieku, wydane przez
tamtejszego proboszcza Jana Cybulskiego
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie
Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2, k. 56, kopia.
Lecturis Salutem a Domino
Ad requiscendo testor admodum reverendum Gwilhelmum Ulawski prosbyterium
So ordinis Cistersiensis penes ecclesiam parochialis Osiecensem ab anno 1814 die 4
mensis Novembris usque ad modernum tempus continuo in vicariatu permansipe in
obsequiis paroctialibus nempe: administratione sacramentorum, prodicatione Verbi
Divini promptum et zelozum quod attinet morum in iis conspicuum atque exemplarem extitisse. In quorum fidem testimonium hoc manu propria subscriptum et sigillo
proprio munitum dedi in Osiek die 12 mensis novembris 1835 Ao
Joannis Cybulski praepositus in Osiek
M.P.122
Czytelnikowi pozdrowienie w Panu!
Zaświadczam, że ksiądz Wilhelm Ulawski ze świętego zakonu cystersów pozostawał
jako wikariusz kościoła parafialnego w Osieku od 4 XI 1814 r. do czasu obecnego.
W obsłudze kapłańskiej, mianowicie: udzielaniu Sakramentów, chętnym i gorliwym
głoszeniu Słowa Bożego widocznym był przykładem. W dowód czego świadectwo to
własną ręką podpisuję i własną pieczęcią opatruję w Osieku, dnia 12 XI 1835 r.
Jan Cybulski prepozyt w Osieku

6
30 I / 11 II 1836, Kielce
Pismo Komisji Województwa Krakowskiego, Wydział Administracyjny, Sekcja Religijna
do konsystorza diecezjalnego w sprawie środków na utrzymanie o. Wilhelma Ulawskiego
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 50r–v, oryginał.
[k. 50r] Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego mając sobie przez JW Ks. administratora diecezji sandomierskiej doniesionym,
122

Pieczęć lakowa nieczytelna.
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że ksiądz Gwilhelm Ulawski członek suprymowanego zgromadzenia cystersów koprzywnickich dotąd zostający przy kościele parafialnym w Osieku, dla słabości zdrowia nie mogąc dłużej pracować przy parafii, obrał sobie na stałe mieszkanie klasztor
jędrzejowski. Reskryptem z daty 23 X / 4 XI roku zeszłego Nr 10683/41152 rozporządziła, ażeby pomienionemu kapłanowi kompetencja w stosunku rocznym złotych
polskich 600 za czas od listopada do 31 XII roku zeszłego 1835 w kwocie złotych polskich 100 wypłaconą była. Gdy Komisja Wojewódzka wydała do swej Kasy Głównej
polecenie, aby kwotę pomienioną za kwitem księdza Ulawskiego, [k. 50v] przez przełożonego zgromadzenia księży cystersów jędrzejowskich poświadczonym wypłacała, nie pozostaje jak donieść o tym konsystorzowi dla poinformowania interesanta.
Referendarz stanu123
Sekretarz Stanu Zamoyski

7
28 II / 11 III 1836, Kielce
Pismo konsystorza do o. Kiliana Pędowskiego przełożonego cystersów w Jędrzejowie
w sprawie środków na utrzymanie o. Wilhelma Ulawskiego
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie
Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2, k. 51r–v,
kopia ad acta.
[k. 51r] Na zasadzie odezwy Komisji Województwa Krakowskiego z dnia 30 / 11 II bieżącego roku Nr 68079, zawiadamia się JKs. przełożonego, że ks. Gwilchelm [!] Ulawski
członek cystersów koprzywnickich, zostający przy kościele parafialnym w Osieku, za
zezwoleniem władz rządowych zostawać będzie w klasztorze jędrzejowskim i że temuż kompetencja w stosunku rocznym złotych polskich 600 za czas od listopada do
31 XII roku zeszłego w kwocie złotych polskich 100 wypłaconą z Kasy Głównej Wojewódzkiej będzie. Dla czego JKs. przełożony lokal dla tegoż ks. Ulawskiego przygotuje,
a kwity do odbierania [k. 51v] kompetencji przez siebie poświadczone konsystorz
generalny do widymaty przedstawiać zechce.

8
24 III / 4 IV 1836, Jędrzejów – Klasztor
Raport o. Kiliana Pędowskiego do konsystorza o przybyciu do klasztoru jędrzejowskiego o. Wilhelma Ulawskiego, cystersa profesa klasztoru koprzywnickiego z diecezji
sandomierskiej

123

Podpis nieczytelny.
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Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 54, oryginał.
Z mocy reskryptu Wysokiej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych
i Oświecenia Publicznego z dnia 23 X / 4 XI 1835 r. Nr 10683/41152, opatrzony świadectwem pobytu przy kościele Osiek tudzież aprobatą, przybył do klasztoru jędrzejowskiego JKs. Gwilhelm Ulawski z województwa i diecezji sandomierskiej, profes,
emeryt klasztoru koprzywnickiego, znany podpisanemu z osoby, kapłaństwa i dobrych obyczajów, na stałe zamieszkanie. O przybyciu takowym wspomnianego JKs.
Ulawskiego podpisany Wysokiemu Konsystorzowi donosi, aby mógł być użytecznym
hierarchii diecezji tutejszej o aprobatę dla tegoż uprasza oraz i o zwrot alegatów.

9
12 / 24 VI 1836, Jędrzejów – Klasztor
Życiorys o. Wilhelma Ulawskiego
Źródło: AD Kielce, Akta kurialne ogólne, Życiorysy kapłanów z lat 1835–1839, sygn.
OP-X/5, k. 26, oryginał.
Curriculum Vitae
Ksiądz Gwilchelm [!] Ulawski po[zo]stały cysters suprymowanego klasztoru koprzywnickiego, a na teraz w klasztorze jędrzejowskim zamieszkały, urodził się w Ostrołęce,
powiecie ostrołęckim, województwie łomżyńskim z rodziców Michała Ulawskiego
i Łucji ze Śliwińskich, stanu miejskiego, roku 1780 X 20. Słuchał nauk podług planu
ówczasowego w szkołach ostrołęckich do roku 1800. W roku 1801124 wstąpił do nowicjatu księży cystersów klasztoru koprzywnickiego. Ukończywszy nowicjat odbył studia filozoficzne i teologiczne, częścią w Koprzywnicy, częścią w Krakowie, po których
na kapłaństwo przez JWJKs. Wojciecha Górskiego biskupa kieleckiego, wyświęcony
został 11 II 1810 r. Wkrótce po tym od zgromadzenia tegoż klasztoru obrany został
podprzeorem i magistrem novitiorum, przy tym zastępował miejsce proboszcza i razem przeora koprzywnickiego przy kościele parafialnym koprzywnickim przez lat
3 i kwartałów 2, skąd dla słabości zdrowia za radą doktorów i zezwoleniem właściwego przełożonego klasztoru przeniósł się na mieszkanie do kościoła parafialnego
w Osieku, gdzie lat 21 ciągle pracował i właśnie tylko z łaski proboszcza zostawał,
a nie pobierając żadnej pensji, przy słabym zdrowiu nędzne życie prowadził. To zeznanie moje, o ile przypomnieć sobie mogę, fide sacerdotali i podpisem własnoręcznym stwierdzam.
124 Dane nie są ścisłe. W ankiecie wypełnionej rok wcześniej, 15 III 1835 r. w Osieku, o. Wilhelm podaje
dokładną dzienną datę wstąpienia do nowicjatu – 16 IV 1802 r., por. Aneks, poz. 3.
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Klasztor Jędrzejów, dnia 12/24 VI 1836 r.
Ks. Gwilchelm [!] Ulawski
cysters klasztoru suprymowanego koprzywnickiego

10
21 VI / 3 VII 1836, Jędrzejów – Klasztor
Prośba o. Kiliana Pędowskiego, do konsystorza o pośrednictwo w sprawie wyegzekwowania kompetencji i deputatu na opał dla o. Wilhelma Ulawskiego, cystersa profesa klasztoru koprzywnickiego przybyłego z diecezji sandomierskiej
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 61r–v, oryginał.
[k. 61r] Za zezwoleniem Wysokiej Komisji Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 X / 4 XI 1835 roku Nr 10683/41152 udzielonym, przybył na
stałe zamieszkanie do klasztoru jędrzejowskiego ks. Gwilhelm Ulawski, cysters, profes
klasztoru koprzywnickiego i o tym tak z raportu przez podpisanego, jako i uwiadomienia Komisji Województwa Krakowskiego pod datą 30 I / 11 II roku bieżącego Nr
68079/11001 przekonał się Wysoki Konsystorz. Reskryptem wspomnianym Wysokiej
Komisji Rządowej ks. Ulawski miał przeznaczony fundusz na utrzymanie życia dwóch
miesięczny, to jest za listopad i grudzień roku zeszłego złotych polskich 100 i takowe za
kwitem własnym z Kasy Głównej Województwa Krakowskiego odebrał. Gdy od 1 I roku
bieżącego aż dotąd Kasa Główna nie odebrała [k. 61v] upoważnienia do wypłaty emerytalnej pensji, a kapłan ten pobierając za nader szczupłą pensję na wikariacie w Osieku
nie mógł zapasu dla siebie przysposobić. Podpisany znaglony został kosztem własnym
opatrywać ks. Ulawskiego potrzeby życia i okrycia w nadziei, że mu wydatek łożony
przepaść nie może. Uprasza zatem Wysokiego Konsystorza, aby łaskawie pośrednio
przez Komisję Wojewódzką przedstawić raczył Wysokiej Komisji Rządowej ks. Ulawskiego do odebrania zaległości od dnia 1 I roku bieżącego i nadal pobierania stałej
kompetencji stosownie do Uchwały Wysokiej Deputacji Spraw Zniesionych Instytutów
Duchownych z dnia 16 VI 1820 roku pod pozycją sub. A rocznie w kwocie złotych polskich 800, a to od wieku podeszłego i ciągłej słabości, oraz aby dobrodziejstwa, którego
zamieszkali księża doznają w pobieraniu deputatu drzewa opałowego mógł dostąpić.
Niniejsze podanie wymaga rychłego skutku i o ten podpisany uprasza.

11
26 VI / 8 VII 1836, Jędrzejów – Klasztor
Prośba administratora diecezji do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego w sprawie wyegzekwowania kompetencji i deputa-
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tu na opał dla o. Wilhelma Ulawskiego, cystersa profesa klasztoru koprzywnickiego
przybyłego z diecezji sandomierskiej
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie
Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2, k. 62r–v,
kopia ad acta.
[k. 62r] Ks. Gwilelm Ulawski cysters suprymowanego konwentu w Koprzywnicy i wikariusz w Osieku, wedle uwiadomienia Komisji Wojewódzkiej Krakowskiej z dnia 30 I / 11 II
r.b. Nr 68079 jakoby z dyspozycji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych
i Oświecenia Publicznego przeniesiony został do klasztoru w Jędrzejowie na stałe mieszkanie i rzeczywiście w miesiącu marcu roku bieżącego tam przybył. Lecz gdy żadnej dotąd na utrzymanie siebie nie ma oznaczonej kompetencji i 125 kosztem współczłonków
[zgromadzenia] jest utrzymywany, mam honor Komisję Rządową upraszać o przyznanie
wspomnianemu kapłanowi kompetencji rocznej od tego miesiąca roku bieżącego i nadal
do przyzwoitego swojego stanu utrzymywania, przynajmniej złotych polskich 800 i deputatu opałowego drzewa, jaki [k. 62v] w klasztorze jędrzejowskim zakonnicy pobierają.

12
5 / 17 VIII 1836, Warszawa
Zawiadomienie Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia
Publicznego do administratora diecezji krakowskiej o przyznaniu kompetencji o. Ulawskiemu
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 63, oryginał.
[Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego] Zawiadamia JW JKsa administratora wskutek przełożenia z dnia 26 VI / 8 VII roku bieżącego Nr 681, że w dniu dzisiejszym upoważniła Komisję Województwa Krakowskiego, aby
ks. Gwilhelmowi Ulawskiemu cystersowi w klasztorze jędrzejowskim mieszkającemu,
oznaczoną w stosunku rocznym złotych polskich 600 kompetencję, poczynając od 1 III
roku bieżącego ratami kwartalnymi z dołu za jego własnoręcznymi kwitami przez przełożonego powyższego klasztoru poświadczonymi, z kasy swej głównej wypłacać kazała.
Za Dyrektora Głównego prezydującego Dyrektora Wydziału
Radca Stanu J. Badeni
Dyrektor Wydziału Radca Stanu Kozłowski
Dyrektor Kancelarii Referendarz Stanu Deszert
125

Wykreślono „od m. stycznia roku bieżącego”.
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Profesem
Braciszkiem

Klerykiem

Kapłanem

Numer porządkowy
Nowicjuszem

1
1
1

Gniewosiński Benedykt
Świecielski Benedykt

1

Ulawski Wilchelm [!]

Doliński Xawery

1

–
–
–

–
–

–
–

–

–

–

Prowincja
Mała Polska

Dekanat

W Dekanacie Jędrzejowskim

Nazwisko miasta lub wsi,
gdzie klasztor położony

Pod miastem Jędrzejowem

Reguła

Cystersi

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

miesiąca

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

roku

Zalewski Robert

Z dnia

–

–

–

–

–

–

–

numer

–

–

–

–

–

–

Prezydens

Urząd lub obowiązek pełniony
w klasztorze

–

1783

1780

1780

1784

1768

1777

Urodzony

–

–

–

–

–

–

–

dnia

1

Za upoważnieniem
K.R.S.W D. i O.P.

Zostaje
w zakonie od

Wiek i czas
pobytu w zakonie

–

–

–

–

–

–

miesiąca

Pędowski Kilian

B. Duchowieństwo Klasztorów zniesionych

Podobny w Dekanacie Jędrzejowskim nie znajduje się

Nazwisko i imię
zakonnika

Wyszczególnienie czy

–

–

–

–

roku

1

Wyszczególnienie reguły zakonnej i miejsca
położenia klasztoru

A. Lista Duchowieństwa Zakonnego Płci Męskiej

Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów
w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2, k. 64, oryginał.

Lista duchowieństwa zakonnego w dekanacie jędrzejowskim za rok 1836 sporządzona

19 / 31 XII 1836, Krzcięcice
312
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B. Zmiany zaszłe w ciągu roku 1836
Reguła

Miejsce

Nazwisko i imię zakonnika

Uwagi

I. Duchowieństwo przybyłe
a. Przenieśli się z klasztorów innych dekanatów lub obcej diecezji
Cystersów

Klasztor
Jędrzejowski

Ulawski Wilchelm [!]

Przybył z Diecezji Sandomierskiej

b. Przyjęci do nowicjatu: Nowicjatu nie masz żadnego
II. Duchowieństwo ubyłe
a. Wynieśli się: żaden
b. Umarli: żaden

Klasztoru zakonnego płci żeńskiej nie masz w dekanacie jędrzejowskim
Datt w Krzcięcicach, dnia 19 / 31 XII 1836
Ks. Michał Górkiewicz Dziekan Jędrzejowski

14
27 VI / 9 VII 1838, Kielce
Raport administratora diecezji krakowskiej w Kielcach do Rządu Gubernialnego Krakowskiego o ilości księży przebywających w klasztorze jędrzejowskim
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie
Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2, k. 85v,
kopia ad acta.
Odnośnie do odezwy z dnia 20 VI / 2 VII roku bieżącego Nr 18794 [administrator
diecezji kielecko-krakowskiej] ma zaszczyt donieść, iż w klasztorze suprymowanym
w Jędrzejowie sześciu obecnie kapłanów zgromadzenia cystersów znajduje się. Przeznaczeni bowiem do czasowej obsługi parafii w Oxy ks. Benedykt Gniewosiński i w Sędziszowie ks. Gwilelm Ulawski w niniejszym niedostatku duchowieństwa świeckiego,
raz wraz o powrót do klasztoru dopraszają się i odmówić im [się] tego nie może.

15
12 / 24 II 1840, Krzcięcice
Raport dziekana dekanatu jędrzejowskiego ks. Michała Górkiewicza do konsystorza
o śmierci o. Kiliana Pędowskiego
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Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 96, oryginał.
W dniu 21 bieżącego miesiąca i roku wieczorem zszedł z tego świata ks. Kilian Pędowski, dotychczasowy przełożony pozostałych członków suprymowanego zgromadzenia
cystersów pod miastem Jędrzejowem. Celem zabezpieczenia inwentarza kościelnego,
powierzywszy takowy natychmiast JKs. Benedyktowi Świecielskiemu, na przełożonego
pomienionego zgromadzenia niniejszym [dziekan dekanatu jędrzejowskiego] ma honor przedstawić tego kapłana. Zarazem zawiadamia, iż zmarły śp. ks. Pędowski opatrzony został Świętymi Sakramentami na drogę wieczności, liczył wieku lat 63, kapłaństwa
rok 37, przełożeństwa nad klasztorem suprymowanym rok 14.

16
27 IV / 9 V 1842, Kielce
Raport dziekana dekanatu jędrzejowskiego do konsystorza w sprawie śmierci o. Benedykta Świecielskiego, nielegalnego opieczętowania klasztoru przez miejscowego
wójta oraz o powrocie o. Ulawskiego, przebywającego dotąd na posłudze w parafii
w Krzcięcicach, do klasztoru jędrzejowskiego
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 108r–v, oryginał.
[k. 108r] W dniu wczorajszym o godzinie jedenastej przed południem, na ambonie
w kościele parafialnym w Jędrzejowie, apopleksją tknięty, przeniósł się do wieczności
śp. ks. Benedykt Świecielski praesidens pozostałych członków zgromadzenia księży
cystersów. Po zjechaniu do klasztoru jędrzejowskiego, tymczasowo oddał klucze od
kościoła dziekan JKs. Gwilhelmowi Ulawskiemu, któremu i inwentarz kościelny powierzył. Zarazem donosi, iż miejscowy wójt gminy wbrew przepisom wydanym, a to
zakonników absygilację wszelkich ruchomości w klasztorze jędrzejowskim uskutecznił, zająwszy sprzęty i pieniądze, które składają wspólną kasę członków, a tym sposobem poważył się skromne utrzymanie ich nadwerężyć. Wiadomo bowiem jest wysokiej władzy diecezjalnej, iż pozostali suprymowanego zgromadzenia członkowie
utrzymują się jedynie z kompetencji skarbowych, tych mają wspólną kasę pod dozorem przełożonego swego, a która w rękach zmarłego obecnie ks. Benedykta Świecielskiego zostawała. Opieczętowanie [k. 108v] więc nie powinno było mieć miejsca, lecz
tylko zniesienie się wójta z dziekanem potrzebne było. Zechce zatem Prześwietny
Konsystorz Generalny uczynić gdzie należy swoje wstawiennictwo, ażeby resygilacja
i zwrot własności członków nastąpiły.
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W końcu podpisany dodaje, iż w braku wikariusza przy kościele krzcięcickim niezbędnie potrzebnego z powodu urzędowania, JKs. Ulawski dotychczas używany był przez
podpisanego do posługi parafii tutejszej, lecz teraz z powodu śmierci ks. Benedykta
Świecielskiego, w miejsce jego na powrót w klasztorze umieszczony zostaje. Raczy
przeto Wysoka Władza zesłać podpisanemu do pomocy jakiego z nowo wyświęconych kapłanów, z którym [podpisany] kontrakt ugody uskuteczni i pod potwierdzenie prześwietnemu konsystorzowi przedstawić nie omieszka.

17
30 IV / 12 V 1842, Kielce
Pisma konsystorza do Komisarza Obwodu Kieleckiego, Gubernatora Cywilnego Kieleckiego oraz ks. Zygadlewicza, proboszcza jędrzejowskiego w sprawie nadużyć,
które miały miejsce w klasztorze jędrzejowskim podczas opieczętowania majątku po
zmarłym o. Benedykcie Święcielskim dokonanego przez wójta gminy Suduł oraz wyboru nowego przełożonego zgromadzenia cystersów w Jędrzejowie
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 109r–110r, kopia ad acta.
Do W Komisarza Obwodu Kieleckiego
[k. 109r] Z raportu dziekana dekanatu jędrzejowskiego świeżo tu nadesłanego, otrzymał konsystorz wiadomość, że ks. Benedykt Święcielski przełożony suprymowanego zgromadzenia cystersów w Jędrzejowie w dniu 8 bieżącego miesiąca 126 tknięty
apopleksją życie nagle zakończył, o czym zawiadamiając W Komisarza ma zaszczyt
donieść, iż wójt gminy 127 wbrew istniejącym przepisom, co do zakonników absigilację wszelkich ruchomości w klasztorze jędrzejowskim uskutecznił, zająwszy sprzęty
i pieniądze, które składają wspólną kasę pozostałych członków tego zakonu, utrzymujących się z kompetencji przez Rząd im wyznaczonej. Gdy czyn ten wójta gminy 128
sprzeczny z przepisami [k. 109v] naraził w mowie będących zakonników, sędziwym
wiekiem obciążonych, na niesposobność utrzymania życia, którzy z wspólnej kasy
potrzeby swoje zaspokajają, przeto konsystorz prosi uprzejmie W Komisarza, aby polecił 129 jak spieszniej rzeczonemu wójtowi gminy 130 resigilować ruchomości i sprzęty
i pieniądze jako należące do pozostałych zakonników. 131 Tudzież aby mu W Komisarz
126

W tym miejscu przekreślono wyraz „życie”.

127

Na marginesie uzupełniono „do której klasztor jędrzejowski należy”.

128

Przekreślono wyrazy „wystawił na nich”.

129

Wyraz „rzeczonego” wykreślono.

130

Wyraz „iżby” wykreślono, na marginesie uzupełniono „posłaniem na jego koszt”.

131

Wyrazy „i spisanie” wykreślono.
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zalecił spisanie wszelkich pozostałości po śp. ks. Święcielskim wraz z JKs. Zygadlewiczem proboszczem jędrzejowskim, który pod jednym do tej czynności z strony 132 duchownej upoważnionym zostaje. 133 O wydanym rozporządzeniu przez W Komisarza
pragnie konsystorz niebawem być zawiadomionym.
[k. 110r]
Do WJKsa [Hieronima Zygadlewicza] poddziekaniego dekanatu jędrzejowskiego proboszcza tamecznego.
Gdy wójt gminy, do której klasztor jędrzejowski należy dopuścił się czynu sprzecznego z przepisami absigilując pozostałości po śp. ks. Benedykcie Święcielskim, a przez
to wystawił resztę pozostałych członków na niesposobność utrzymania życia, przeto
konsystorz wezwał Komisarza Obwodu [Kieleckiego] aby jak najspieszniej resygilację
temuż wójtowi zalecił 134 tudzież spisanie 135 ruchomości sprzętów, pieniędzy, słowem
wszelkich pozostałości w obecności WJKs. poddziekaniego, do czego go konsystorz
z swej strony upoważnia. Jak niemniej zobowiązuje go o wybadanie członków pozostałych w klasztorze jędrzejowskim, kogo z pośród siebie przełożonym mieć pragną.
Tymczasowo zaś JKs. Gwilelmowi Ulawskiemu w zarząd wszystko oddać zechce.

18
22 V 1842, [b.m.]
Raport ks. Hieronima Zygadlewicza odnośnie woli pozostałych członków zgromadzenia cystersów w Jędrzejowie w sprawie ich nowego przełożonego
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 118r–v, oryginał.
[k. 118r] Wskutek rozporządzenia wysokiego konsystorza pozostałe członki zgromadzenia cystersów w klasztorze jędrzejowskim na zapytanie kogo z grona swego życzą
mieć prezydentem, odpowiedzieli jedne zgodnie, iż ks. Gwilelma Ulaskiego, a razem
upraszają wysoki konsystorz, by tegoż ks. Gwilelma upoważnił do wszystkich czynności dotyczących pozostałych członków. Za którym i podpisany swą dołącza opinię,
iż jest najzdolniejszym do ułatwiania interesów i zarządu kościelnego jako i ekonomicznego.
Co do resigilacji po śp. Benedykcie Świecielskim, dotąd wójt gminy [k. 118v] Suduł nie
rozpoczyna i na wezwanie moje odpowiedział, że inny kierunek pozostałości po śp.
132

Wyraz „konsystorza” wykreślono.

133 Wyraz „Jaki” wykreślono.
134

Wykreślono wyrazy „i spisanie”.

135 Wykreślono wyraz „wsze”.
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Benedykcie Trybunał [Cywilny I Instancji w Kielcach] z dnia 11 bieżącego miesiąca i roku
Nr 1644 oznaczył. Tymczasem ks. Gwilelm Ulawski oznajmił mi, iż podczas [po]bytu
jego w Kielcach wójt gminy Suduł przyszedł do klasztoru i resigilował, nie wiadomo
czy mógł być do tego upoważniony i miał otwierać do biurka i przyległych pokoj[ów].
19
6 / 18 V 1842, Kielce
Kancelaria Konsystorza Generalnego, Protokół z zeznań o. Wilhelma Ulawskiego odnośnie nadużyć, które miały miejsce w klasztorze jędrzejowskim podczas opieczętowania majątku po zmarłym o. Benedykcie Święcielskim dokonanego przez wójta
gminy Suduł
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 116r–117v, oryginał.
[k. 116r] Gdy po śmierci księdza Benedykta Święcielskiego przełożonego pozostałego suprimowanego zgromadzenia cystersów w Jędrzejowie w dniu 8 bieżącego
miesiąca i roku nastąpionej, wójt gminy Suduł dopełnił absygilacji wszystkich rzeczy
po tymże pozostałych, konsystorz przeto dla wyjaśnienia stanu rzeczy od przybyłego
osobiście JKs. Gwilhelma Ulawskiego do kancelarii konsystorskiej, członka rzeczonego zgromadzenia, następujące odebrał zeznanie:
Śp. Benedykt Święcielski przełożony zgromadzenia suprymowanego cystersów w Jędrzejowie w dniu 8 bieżącego miesiąca i roku nagle apopleksją dotknięty życie zakończył. Wójt gminy Suduł p. Ludwik Kobylański z przybranymi ludźmi, to jest z Rudolfem
Zarembą poczthalterem jędrzejowskim, z Malczewskim i z innymi, których nazwiska
nie wiem, tudzież z ślusarzem Jaworskim pod klasztorem mieszkającym, do klasztoru
jędrzejowskiego przybył, celem [k. 116v] dopełnienia absigilacji pozostałości po śp.
ks. Święcielskim i pomimo moich refleksji jakie im czyniłem, wystawiając niewłaściwości i nieprawności ich postępowania, nie tylko celę przeznaczoną na mieszkanie
ks. Święcielskiemu za pomocą ślusarza wytrychami odemknęli, ale nadto: 1. kuferek
mój gwałtem odbić usiłowali, następnie, gdy go sam otworzyłem, pieniądze będące
moją własnością w ilości złotych polskich 4901 czyli rubli srebrem 734 kopiejek 15
przeliczyli, opieczętowali i z sobą zabrali.
2. Otworzyli biurko, w którym znajdował się depozyt ks. Ksawerego Dolińskiego
w ilości złotych polskich 260, te także zabrali po przeliczeniu, następnie 136 lustrowali
papiery w tymże biurku znajdujące się, sądzę, że nie w innej myśli jak tylko, iż p. Kobylański będąc winnym ks. Święcielskiemu pewną kwotę, [k. 117r] rewersu na tęż
śledził. Potem papiery te w tymże biurku na powrót umieszczone zostały i biurko zostało zapieczętowane. Zabrawszy oprócz tego pieniądze stanowiące utrzymanie życia naszego z kompetencji i na potrzeby kościelne w ilości przeszło rubli srebrem 900.
136

W tym miejscu przekreślono wyraz „papiery”.
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3. Otworzyli wytrychem kuferek z precjozami kościelnymi to jest kielichami, patenami i innymi utensyliami i takowy bez zamknięcia pozostawili.
4. Znajdowała się137 na wyżej wspomnianym biurku kwota w ilości rubli 1440 w złocie
przeznaczona na reparację kaplicy So Wincentego, której nie widać na teraz.
5. Otworzyli szafę, poprzeglądali w niej znajdujące się papiery i książki szukając pieniędzy.
6. Pozrzucali ze ścian obrazy i portrety szukając pieniędzy.
7. 138 Zrewidowali srebra stołowe.
8. 139 Otworzyli drugą stancję, w której znajdował się skład aparatów i sprzętów kościelnych i takowe obejrzawszy stancję [k. 117v] zamknęli i opieczętowali.
9. Następnie w poniedziałek, to jest dnia 9 bieżącego miesiąca i roku p. Kobylański wójt
gminy pomimo protestacji mojej i WJKs. Górkiewicza dziekana dekanatu jędrzejowskiego gwałtem zabrał tytułem diet mu należnych brykę krytą nową i dwie fury siana.
Wódkę zaś w składzie zapieczętował. Nadto nadmieniam tu, że w trakcie przeglądu
i zaboru wymienionych szczegółów mnie słownie krzywdzili nazywając „łajdakiem”
i odgrażali się przed ludźmi klasztornymi, co i moich uszów doszło, uderzeniem mnie
w twarz. Nie mając dodać więcej upraszam Prześwietnej Władzy Duchownej o przyjście
nam w pomoc. Zresztą zeznanie moje jako rzetelne własną ręką podpisuję.
Ks. Gwilhelm Ulawski członek zgromadzenia suprymowanego cystersów w Jędrzejowie
140
. W obecności mojej ks. Świątkiewicz Sekretarz Konsystorza Generalnego Kieleckiego

20
11 VIII 1842, Jędrzejów
Prośba o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza o pośrednictwo u władz w sprawie
wypłaty zaległej kompetencji przysługującej o. Benedyktowi Święcielskiemu do dnia
jego śmierci za miesiąc 1 i osiem dni141 w ilości 9 rubli srebrem i 50 kopiejek
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 121r, oryginał.
Gdy była Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Reskryptem
swym z dnia 14 lutego 1822 r. Nr 976/782 orzekła, aby na przypadek zejścia z tego
137

W tym miejscu przekreślono wyraz „zabrali”, a nadpisano „Znajdowała się”.

138

W tym miejscu przekreślono „6o”, a nadpisano „7”.

139

W tym miejscu przekreślono „7o”, a nadpisano „8”.

140

W tym miejscu odręczny nieczytelny podpis.

141

Kompetencje wypłacano kwartalnie z dołu.
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świata członka zgromadzenia na kompetencji skarbowej 142 zostającego, przełożonemu zgromadzenia za zgłoszeniem się jego należycie przypadająca zmarłemu do
czasu jego śmierci była wypłacaną. Z tego powodu podpisany uprasza prześwietną
Władzę Diecezjalną o interesowanie się do Rządu Gubernialnego Kieleckiego, aby należna kwota za miesiąc jeden i dni 8 w ilości rubli srebrem 9 kopiejek 50 śp. ks. Świecielskiemu mogła być podpisanemu wyasygnowana.
Akt zejścia ks. Świecielskiego
i kopię reskryptu
wyżej cytowanego załączam

21
23 VIII / 9 IX 1842, Jędrzejów
Wyjaśnienia o. Wilhelma Ulawskiego złożone na ręce poddziekaniego dekanatu jędrzejowskiego ks. Hieronima Zygadlewicza do Konsystorza w sprawie nieuiszczenia
zapłaty za odnowienie kaplicy św. Wincentego malarzowi Pyzowskiemu
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 125r–126r, oryginał.
[k. 125r] Wskutek komunikowanych tak podania pana Pyzowskiego malarza jędrzejowskiego, jako też rezolucji Prześwietnego Konsystorza Generalnego z dnia 27 VII
/ 2 VIII bieżącego roku nr 988, mają honor zdać następujący raport.
1o Śp. Kilian Pędowski z własnych [środków] zostawił wprawdzie fundusz na odmalowanie kaplicy błogosławionego Wincentego Kadłubka w kwocie złotych polskich
3000 i takowy oddał do rąk zmarłego ks. Benedykta Świecielskiego z poleceniem
dopełnienia tej fundacji, aż po ukończeniu zupełnym reperacji kościoła tutejszego.
Śp. ks. Świecielski nie czekając końca tejże reperacji, zawarł kontrakt z panem Pyzowskim, zaliczywszy temuż sposobem forszusu złotych polskich 1000.
2do Kontrakt rzeczony sporządzony był na imię i odpowiedzialność śp. ks. Świecielskiego i z śmiercią jego rozwiązany został, zgromadzenie nieobowiązujący.
3tio Pan Pyzowski po śmierci ks. Świecielskiego nie zawierał żadnego kontraktu [ze]
zgromadzeniem, a stąd niewłaściwie doprasza się polecenia wypłaty należytości od
zgromadzenia.
[k. 125v] 4to Zawiadomiony Pan Pyzowski o zaginięciu przeznaczonego przez śp.
ks. Pędowskiego funduszu na malowanie od roboty swej nie zaprzestał, chociaż mu
przełożony zapowiedział, aby się wstrzymał od malowania. A przeto, jeżeli stąd na
straty [został] wystawiony, sam sobie winę przypisać ma, gdyż od 8 V roku bieżące142 Wykreślono wyraz „orzekł”.
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go, jako śmierci ks. Świecielskiego, a tym samym rozwiązania z nim kontraktu dosyć
miał czasu do podjęcia się innych robót, a tym bardziej, że do śmierci wspomnianego
mało znać było jego roboty.
5to Członkowie pozostali zgromadzenia suprymowanego tutejszego, jak wiadomo
z pobieranych szczupłych ze skarbu pensji utrzymują się jedynie, które zaledwie na
opędzenie potrzeb życia i poratowania nadwątlonego zdrowia wystarczają, osobnych zaś zapasów nie posiadają, a te jeżeli przez oszczędności w młodszym wieku
zebrali, to teraz je przy tak szczupłej kompetencji trzeba wydać.
6to Z śmiercią ks. Świecielskiego byłego prezydensa utracili złotych polskich 300 zaliczone temuż na stół, tej kwoty po opieczętowaniu nie znajdując, powtórnie złożyć
byli zmuszeni od stołu.
7mo Kwota pieniężna ze skarbu rocznie na utrzymanie kościoła wyznaczona, ledwie
wystarcza na wydatki nadzwyczajne, jako to zakupienie światła przyzwoitego na tyle
w kościele ołtarzy, pranie bielizny i aparatów, odbycie kilkunastu do roku odpustów,
[k. 126r] utrzymanie kalikancisty, organisty, służącego, kominiarzom od wyczyszczenia kilkunastu kominów, utrzymanie koni, wyrąbanie 25 siągów drzewa, ich zwiezienia, wypłacenie pniowego i gajowym, na przyjęcie podróżnych kapłanów, na wsparcie ubogich, każdy bowiem tutejszego klasztoru nie ominie, aby do niego nie wstąpił,
sądząc po jego budowie o znacznych zapasach.
8vo Z tej na kościół przeznaczonej kwoty zastrzegła sobie Komisja Rządowa, aby zgromadzenie wszelkie reperacje podejmowało, jako to okien, pieców, kominów, ogrodzenia i naprawę dachów, co już w tym roku uszkodzone przez nadzwyczajny wicher
przełożony zreperował, a na to oddzielnego funduszu rząd nie przeznaczył.
Z tych zatem powodów raczy Prześwietny Konsystorz Generalny niewłaściwość żądania pana Pyzowskiego uznać, zaś pozostałych członków jako nieszczęśliwych i nie
posiadających osobnego funduszu na dokończenie przedsięwziętego przez śp. Świecielskiego malowania kaplicy od tegoż uwolnić, którzy lubo dzieło to chwalebnym
uważają, kończyć go teraz nie są w stanie, a po odebraniu im własności klasztornej
w pobożności i gorliwości o Chwałę Boską życia prowadzić nie ustawają.
W końcu upraszają Wysoką Władzę Diecezjalną, ażeby pan Pyzowski z uzupełnienia
przed znawcą godnym wiary z pobranego funduszu roboty swej wyrachował się, bo
mylnie twierdzi jakoby miał odmalować trzy części kaplicy.
ks. Gwilchelm [!] Ulawski prezydens
ks. R. Zalewski
ks. Ksawery Doliński
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22
1 / 13 XI 1843, Kielce
Pismo administratora diecezji do o. Wilhelma Ulawskiego w sprawie o. Alberyka
Rudzkiego, który z racji skłonności do alkoholu nie mógł pozostawać dłużej w parafii,
czy można umieścić go w klasztorze jędrzejowskim?
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 129r, kopia.
Odebrawszy na dniu 143 wezwanie od Komisji Rządowej, czyli by ks. Rudzki profes
klasztoru sulejowskiego, przy kościele w Sobótce w obowiązkach wikariusza lat kilka w diecezji sandomierskiej zostający, dla nałogu pijaństwa wyniszczony, a 60 rubli srebrnych kompetencji ze skarbu publicznego otrzymawszy, na stały pobyt do
cystersów klasztoru nie mógł być przeniesiony? Zapytuje się przeto wielebnego o.
Ulawskiego:
1o Czy byłoby na wyznaczonego zakonnika wraz z 3ma tam będącymi członkami pomieszczenie?
2o Co by miał przewielebny ojciec za tym lub przeciwko temu do powiedzenia?
3o Na przypadek przyjęcia go, czy by jakiej reparacji w mieszkaniu poczynić nie trzeba było
Czekam spiesznej odpowiedzi.

23
10 / 22 XI 1843, Kielce
Pismo o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza z zapewnieniem, że zna o. Alberyka
Rudzkiego od dobrej strony i że jest on bardzo potrzebny do pomocy przy posłudze
w klasztorze wraz z prośbą o zgodę na przyjęcie go do wspólnoty
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 130r–v, oryginał.
[k. 130r] Na skutek Reskryptu Prześwietnego Konsystorza z dnia 1 / 13 XI bieżącego roku nr 1278, mam honor donieść, iż pod względem zamieszkania ks. Alberyka
Rudzkiego członka naszego zgromadzenia w Sulejowie, ze strony klasztoru żadne
nie zachodzą przeszkody, i że życzeniem i prośbą jest naszą, aby w klasztorze jędrzejowskim zamieszkał. Kapłan ten z dobrej strony jest nam znany i wnosimy, iż cudza
143
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zawiść lub interes opinię mu zeszpeciły. Już od dwóch tygodni przybył do klasztoru
naszego, ma dla siebie mieszkanie gotowe. Jest nawet klasztorowi naszemu potrzebny do odprawiania odpustów i obligacji duchownych. Dlatego upraszam Prześwietny
Konsystorz, aby raczył [k. 130v] łaskawie ks. Rudzkiego do naszego klasztoru i diecezji
tutejszej przyjąć.
Dowodów sztuk 4. ks. Rudzkiego składam.

24
26 II / 9 III 1844, Krzcięcice
Raport ks. Michała Górkiewicza do konsystorza o śmierci o. Franciszka Ksawerego Dolińskiego, członka suprymowanego zgromadzenia cystersów w Jędrzejowie
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 137r, oryginał.
W dniu siódmym bieżącego miesiąca i roku o godzinie piątej z południa po kilkutygodniowej chorobie przeniósł się do wieczności śp. ks. Franciszek Ksawery Doliński członek pozostały po suprymowanym zgromadzeniu księży cystersów jędrzejowskich,
przeżywszy lat wieku 60, kapłaństwa rok 34ty opatrzony SS. Sakramentami, pochowany w dniu dzisiejszym.

25
20 X / 1 XI 1844, Krzcięcice
Lista duchowieństwa zakonnego w Dekanacie Jędrzejowskim w roku 1844
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 146–147, oryginał.

Numer porządkowy
Prowincja
Klasztor suprymowany

Dekanat

Jędrzejowskim

Nazwisko miasta
lub wsi, gdzie
klasztor położony

Pod miastem Jędrzejowem

Reguła

Cystersi

Razem: 3

Kapłanem
1

Alberyk Rudzki

–

–

Klerykiem

–

–

Z dnia

–

–

–

miesiąca

–

–

–

–

–

–

roku

–

–

–

–

numer

–

–

–

–

Prezydens

Urząd lub obowiązek pełniony
w klasztorze

1

–

Za upoważnieniem
K.R.S.W D. i O.P.

1790

1868

1783

Urodzony

Zalewski Robert

Braciszkiem

–

Nowicjuszem

–

–

–

dnia

1

Profesem

Zostaje
w zakonie od

Wiek i czas
pobytu w zakonie

–

–

–

miesiąca

Gwilchelm [!] Ulawski

Nazwisko i imię
zakonnika

Wyszczególnienie czy

–

–

–

roku

1

Wyszczególnienie reguły zakonnej i położenia
klasztoru
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B. Zmiany zaszłe w ciągu roku 1844
Reguła

Miejsce

Nazwisko i imię zakonnika

Uwagi

I. Duchowieństwo przybyłe
a. Przenieśli się z klasztorów innych dekanatów lub innych diecezji – nikt
b. Przyjęci do nowicjatu: żaden
II. Duchowieństwo ubyłe
a. Wynieśli się: żaden
b. Umarli:
Cystersów

Klasztor Jędrzejowski

Ks. Franciszek Ksawery Doliński

Klasztoru zakonnego płci żeńskiej nie masz w Dekanacie Jędrzejowskim
Krzcięcice, dnia 20 X / 1 XI 1844
Ks. Michał Górkiewicz Dziekan Jędrzejowski
M.P.144

26
12 / 24 II 1845, Jędrzejów
Pismo ks. Michała Górkiewicza przesyłające podanie o. Wilhelma do konsystorza
o przyjęcie do klasztoru jędrzejowskiego o. Alberyka Nowakowskiego cystersa profesa klasztoru koprzywnickiego
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 148r, oryginał.
Odebrane w dniu onegdajszym podanie wraz z alegatami, adresowane do Prześwietnego Konsystorza Generalnego od JKs. Ulawskiego prezydensa klasztoru jędrzejowskiego mam honor obok takowe przedstawić Wysokiej Władzy Diecezjalnej z tym
nadmienieniem, iż przybyły na mieszkanie do klasztoru jędrzejowskiego ks. Alberyk
Nowakowski cysters, znany mi jest z dobrego prowadzenia się i do diecezji tutejszej
w pomoc przy kościele klasztornym z pożytkiem przyjęty być może.

144

Pieczęć owalna nieczytelna.
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27
9 / 21 II 1845, Jędrzejów
Podanie o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza o przyjęcie do klasztoru jędrzejowskiego księdza Alberyka Nowakowskiego cystersa profesa klasztoru koprzywnickiego
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 149r–150r, oryginał.
[k. 149r] Niżej podpisany, przełożony pozostałych członków suprymowanego klasztoru
cystersów jędrzejowskich, widząc corocznie zmniejszającą się liczbę kapłanów zgromadzenia tegoż, skoro i sam zostaje w podeszłym wieku i osłabionym na siłach, powodowany potrzebą zaradzenia miejscowemu nabożeństwu w świątyni tutejszej przechowującej
skarb nasz w zwłokach Błogosławionego Wincentego Kadłubka Biskupa Krakowskiego,
do którego prawie codziennie w znacznej liczbie uczęszcza lud pobożny, a szczególniej na
odpusty uprzywilejowane od Stolicy Apostolskiej, których do roku dziesięć odbywa się,
nie mając jednak obecnie tylko jednego kapłana zdolnego do posługi jakim jest ks. Alberyk Rudzki, bo drugiego, ks. Roberta Zalewskiego od lat kilku z powodu słabości łóżkiem
bawiącego się, do żadnej usługi użyć nie mogąc, a gdy i tego pierwszego przymuszony
jestem posyłać na parafie w pomoc chorych proboszczów, a tak sam tylko jeden przy kościele tutejszym pozostając wszelki ciężar tak posługi kościelnej, jako też i zarządu znosić [k. 149v] jestem przymuszony. Przedstawiałem ten brak kapłanów w czasie ostatniej
bytności tutejszej Jaśnie Wielebnemu ks. Administratorowi Generalnemu Diecezji odebrawszy od niego to łaskawe oświadczenie, iż wolno mi postarać się o którego kapłana
zgromadzenia cystersów, po odebraniu tego oświadczenia napisałem do ks. Alberyka
Nowakowskiego w Grzegorzewicach na administracji kościoła tamtejszego od lat paru
będącego, który jeszcze dawniej wynurzył mi życzenie swoje z powodu niedostatecznego funduszu i osłabionego w wieku przeniesienia się na spoczynek do klasztoru tutejszego. Jakoż tenże ks. Alberyk Nowakowski uwolniwszy się zupełnie z tejże administracji,
uzyskawszy świadectwo miejscowego dziekana, które obok załączam w oryginale, sprowadził się już w tych dniach na mieszkanie do klasztoru jędrzejowskiego. Zanoszę więc
prośbę moją do Wysokiej Władzy Diecezjalnej za tym kapłanem, którego znam od lat
przeszło 30stu, będąc nawet z nim razem w klasztorze koprzywnickim, że jest obyczajno
nienagannym i dobrego sposobu prowadzenia się, właśnie takim jest rzeczywiście, iż
mnie w każdym razie zastąpić może, aby mu łaskawie pozwoliła stale przemieszkiwać
przy kościele tutejszym z tym zapewnieniem, iż niezawodnie [k. 150r] wtedy uzyska
z diecezji sandomierskiej litteras dimissoriales145 za pośrednictwem Dziekana Dekanatu
Kunowskiego, które wyrobić mi łaskawie przyrzekł. Na koniec skoro ks. Alberyk Nowakowski złoży Dimissoriales upraszać będzie prześwietny Konsystorz Generalny Diecezji tutejszej o wyrobienie mu kompetencji złotych polskich 500 czyli rubli 90 jako już
kapłanem będącemu przed supresją w klasztorze koprzywnickim, a to stosownie do
145

Zezwolenie na udzielenie święceń kandydatom do duchowieństwa diecezjalnego.
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uchwały Deputacji Spraw Zniesionych Instytutów Duchownych z dnia 16 VI 1845146 pod
pozycją D niemniej z powodu kalectwa chronicznego na zasadzie lekarza miejscowego,
które później przy prośbie dołączy. Teraz tylko ponawiam prośbę moją o udzielenie mu
pozwolenia pobytu przy kościele tutejszym oraz o facultatem147 słuchania spowiedzi
zwłaszcza w czasie zbliżającej się Wielkanocy. Ufny łaskawej rezolucji dołączając także
curriculum vitae i aprobatę ostatnią konsystorza sandomierskiego ks. Alberyka Nowakowskiego, zostaję z głębokim uszanowaniem.

28
13 / 25 VI 1845, Jędrzejów
Raport o. Ulawskiego do konsystorza w sprawie włamania do zakrystii kościoła klasztornego i kradzieży dwóch srebrnych kielichów z patenami, a także o uszkodzeniu
gipsatury i tynków na sklepieniu kościoła nad głównym ołtarzem, które spadają
w znacznych fragmentach, co wymaga interwencji budowniczego
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 159r, oryginał.
148

Mam honor zdać raport, iż w nocy z środy na czwartek to jest 18. na 19. bieżącego miesiąca i roku jacyś niewiadomi złoczyńcy wybiwszy okno z korytarzy klasztornych do kościoła dostali się do zakrystii i ukradli dwa kielichy srebrne z tyluż patenami, a lubo burmistrz
miejscowy [miasta Jędrzejowa] uczynił zaraz śledztwa stosowne, przecież dotąd ubytek
ten nie [został] znaleziony, raczy przeto Prześwietny Konsystorz Generalny zamieścić ten
wypadek w Dziennikach Gubernialnych. Nadto donoszę, iż gipsatura i tynk w znacznych
kawałach ze sklepienia nad Wielkim Ołtarzem, opadając prawie na głowę celebrującego,
z tego więc powodu przymuszony byłem sanctissimum w ołtarzu pobocznym umieścić,
dopóki Budowniczy Rządowy stosownej rewizji nie dopełni, do czego Wysoka Władza
Diecezjalna z swej strony zechce uczynić przedstawienie do Urzędu Gubernialnego, zaradzając wcześniej zupełnemu upadkowi sklepienia kościelnego.

29
25 VIII / 6 IX 1845, Jędrzejów
Raport o. Ulawskiego do konsystorza o przesłaniu relikwii błogosławionego Wincentego Kadłubka na ręce ks. Józefa Gruszczyńskiego
146

Pomyłka, chodzi o rok 1820, por. przyp. 38.

147

Swobodę.

148

Na marginesie dopisek: „Sąd Pokoju Powiatu Jędrzejowskiego o przyspieszenie śledztwa”.
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Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 172r, oryginał.
149

W skutek polecenia wysokiego Konsystorza Generalnego Diecezji Kielecko-Krakowskiej z dnia 8 VIII roku bieżącego, podpisany ma honor donieść, iż po powrocie dopiero w dniu 4 IX roku bieżącego z drogi odległej, sprowadziwszy natychmiast w miejsce
foralnego dziekana, wielebnego ks. proboszcza i poddziekaniego jędrzejowskiego
[Hieronima Zygadlewicza], udaliśmy się do kaplicy Błogosławionego Wincentego
i dobywszy z trumny opieczętowanej autentyczne i święte relikwie Błogosławionego
Wincentego w znacznych partykułach i te złożywszy w pudełko przyzwoite i opieczętowane czteroma pieczęciami klasztornymi odsyłam na ręce Wielebnego ks. Gruszczyńskiego150, a to dla przyzwoitszego uszanowania tym SS. Relikwiom.

30
8 / 20 VII 1845, Krzcięcice
Raport ks. Michała Górkiewicza do konsystorza o śmierci o. Roberta Zalewskiego,
członka suprymowanego zgromadzenia cystersów w Jędrzejowie
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 170r, oryginał.
151

Mam honor zdać raport: iż na dniu 6 / 18 bieżącego miesiąca i roku o godzinie 4 z południa w Klasztorze Jędrzejowskim zszedł z tego świata śp. ks. Robert Zalewski, kapłan,
cysters przeżywszy wieku lat 77, a kapłaństwa rok 45ty opatrzony SS. Sakramentami.

31
18 / 30 X 1845, Jędrzejów
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia o. Wilhelma Ulawskiego, wydane przez wolno praktykującego w Jędrzejowie lekarza C. Gralewskiego
149

Na marginesie dopisek: „Przesłać do 12 września 1845. JW Biskupowi Sandomierskiemu”.

150 Józef Gruszczyński, ur. w 1815 r. w Pilicy, w latach 1834–1838 studiował w kieleckim Seminarium Duchownym, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie, od 1838 r. pełnił funkcję wikariusza w parafii Busko, w latach
1839–1857 wikariusza kolegiaty kieleckiej, od 1857 r. proboszcz parafii w Koniemłotach, gdzie zmarł 8 XI 1885 r.
151 Na marginesie dopisano: „Zawiadomić Rząd Gubernialny i Komisję Spraw Wewnętrznych i Duchownych”.
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Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 225r, oryginał.
Niniejszym świadczę, jako w kuracji mojej zostaje wielmożny JM ks. Wilchelm [!]
Ulawski od dnia 24 VIII roku bieżącego dolegliwie cierpiący przy znacznym ubytku sił
ogólnych na chorobę infarctus viscerum abdominatium cum statu haemorrhoidali ac
oedemate pedum omnibus his chronicis152.
C. Gralewski, Lekarz Klasy I, wolno praktykujący

32
8 / 20 XI 1845, Jędrzejów
Podanie o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza w sprawie podwyższenia jego kompetencji
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 188r–189r, oryginał.
[k. 188r] Podpisany niżej kapłan i przełożony zgromadzenia suprymowanego cystersów przy kościele klasztornym jędrzejowskim, od lat blisko dwunastu153 zamieszkały, lat sześćdziesiąt pięć maiący przy załączeniu sub A metryki chrztu i nimiey sub
B świadectwa miejscowego doktora nie posiadając na teraz przy nadwątlonym nie
tylko w powinnościach instytu[tu] swego, ale nadto trzydziestoletnimi pracami parafialnymi zdrowiu, dostatecznego funduszu na utrzymanie w częstych wypadkach
słabości swego zdrowia, na zasadzie uchwały Wysokiej Deputacji Spraw Zniesionych Instytutów Duchownych z dnia 16 VI 1820 r. wydanej, a mianowicie ustępu sub
A z powodów
1mo iż ma lat 65 życia swego
2do złożony jest chorobą chroniczną, a tym samem zostaje kaleką.
Wszak i poprzednik mój śp. ks. Kilian Pędowski z tytułu tak osłabionych sił, jako też
trzymanego przełożeństwa zyskał wysokiej władzy [k. 188v] diecezjalnej przedstawienie do najwyższej władzy rządowej, która mu oznaczyła dodatku złotych polskich 200. Uprasza przeto i niżej podpisany najpokorniej przy powiększającym się
wieku i prawdziwym kalectwie Wysokiej Władzy Diecezjalnej, aby zwróciwszy uwa152

Zawał wnętrzności brzusznych z powodu hemoroidów oraz przewlekły obrzęk obu nóg.

153 O. Wilhelm nieco przedłużył okres swojego pobytu w Jędrzejowie, naprawdę przybył tam wiosną
1836 r., zatem minęło od tego czasu 9 lat.
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gę na cierpiącą ludzkość raczyła poważną swą opinią prośbę podpisanego Wysokiej
Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych przedstawić i ażeby pobieraną teraz przez podpisanego kompetencję wielkości rubli 90 do rubli srebrem 120
podwyższyć zechciała, gdyż z tak szczupłej kompetencji nie jest w możności zadość
nawet zaradzić potrzebom przy częstej słabości zdrowia, dopokąd bowiem własna
jego zamożność wystarczała, dotąd nie ośmielał się naprzykrzać Najwyższej Władzy Rządowej, dziś zaś wyczerpnąwszy takową przez długą ciągłą chorobę, która do
dni dalszych życia towarzyszyć widać będzie, jak świadectwo lekarza przekonywa,
niepozostanie onemu, jak zgłosić się do Wysokiej Władzy Konsystorskiej i upraszać
najpokorniej, by się łaskawie do tego przychylić zechciała. Ufny w dobroci i opiece
Wysokiej Władzy [k. 189r] Diecezjalnej niepłonną ma nadzieję podpisany, iż prośba
jego przyjętą będzie i pomyślnym skutkiem uwieńczoną zostanie. Za co Boga błagać
do zgonu życia nie przestanie.

33
12 / 24 I 1845, Jędrzejów – Klasztor
Raport o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza w sprawie prowadzenia się o. Alberyka Nowakowskiego
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 198r, oryginał, rękopis.
W skutek polecenia Wysokiego Konsystorza Generalnego Diecezji Kielecko-Krakowskiej z dnia 10 / 22 m-ca stycznia r.b. podpisany ma honor donieść, iż JKs. Alberyk
Nowakowski w początkach swego pobytu [w Jędrzejowie] dopuścił się pijaństwa po
kilka razy i to w miejscu zamieszkania, co może uczynił z tęsknoty początkowej, który po kilkakrotnym moim napomnieniu i zapowiedzeniu, iż w tym względzie doniesiony będzie wysokiej władzy konsystorskiej, zupełnie wstrzymał się teraz od wspomnianego pijaństwa i jest moralnym, trzeźwym, uczęszczającym do kościoła i ciągle
pod bokiem moim odmawiającym pacierze kapłańskie. Co się tyczy zgorszeń popełnionych, tych nie widziałem, bo ich nie dopuszczam, a przy tym jak się teraz okazuje
ks. Alberyk Nowakowski, to stąd mogę mieć mocną nadzieję jego poprawy.

34
2 / 14 XI 1846, Krzcięcice
Lista duchowieństwa zakonnego w dekanacie jędrzejowskim w roku 1846
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 214v–215r, oryginał.
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Ogółem: 3
W Dekanacie Jędrzejowskim nie masz zakonu płci żeńskiej, w roku bieżącym żaden
zakonnik ani przybył ani ubył.
ks. Szymon Chowaniec kapłan świecki, pleban nagłowski z rozporządzenia władzy
diecezjalnej, przybył do klasztoru na rezydenta, przeniesiony teraz na Karczówkę.
Dan w Krzcięcicach, dnia 2 / 14 XI 1846
X Michał Górkiewicz Dziekan Jędrzejowski
M.P.154

35
19 XI / 1 XII 1846, Jędrzejów – Klasztor
Prośba o. Ulawskiego do konsystorza o wstawienie się w KRSWiD w sprawie powiększenia kompetencji własnej o. Wilhelma z powodu małych środków dla poratowania
zdrowia i podeszłego wieku
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 219r–v, oryginał.
[k. 219r] Gdy Wysoka Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych Reskryptem swym na podaną prośbę moją w dniu 20 XI roku zeszłego łaskawie odpowiedzieć
raczyła, abym się wstrzymał do końca roku tego w otrzymaniu finalnej odpowiedzi i zarazem nadmieniła, aby Jaśnie Wielmożny ks. Biskup ponowił swój wniosek w uzyskaniu powiększenia kompetencji do rubli 120. Gdy atoli stan zdrowia podpisanego jest
w takim położeniu, iż dopóki własna jego zamożność wystarczała, dotąd nie ośmielał
się naprzykrzać najwyższemu Rządowi. Dziś zaś, wyczerpnąwszy takową przez ciągłą
słabość chroniczną, która do dni dalszych towarzyszyć widać będzie, jak świadectwo
lekarza przekonywa, dlatego że ma lat 66 jak metryka chrztu dawniej już okazana z tych
przeto powodów uprasza podpisany w najgłębszym upokorzeniu [k. 219v] Wysoki Konsystorz Generalny Kielecko-Krakowski, aby zwróciwszy uwagę na cierpiącą ludzkość raczył poważną swą opinią wniosek ten wysokiej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych
i Duchownych przed końcem bieżącego roku ponowić i żeby pobieraną teraz przez
podpisanego kompetencję roczną w ilości rubli 90 do rubli srebrnych 120 podwyższyć
raczyła, a to na zasadzie uchwały najwyższej Deputacji Spraw Zniesionych Instytutów
Duchownych z dnia 16 VI 1820 r. wydanej, a mianowicie ustępu sub. A. Ufny w dobroci
i opiece Wysokiego Konsystorza niepłonną ma nadzieję podpisany, iż prośba jego wysłuchaną i pomyślnym skutkiem uwieńczoną zostanie, za co wznosić będę moje modły
do Najwyższego Pana, aż do zgonu życia mego.
154

Pieczęć owalna nieczytelna.
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36
25 I / 6 II 1847, Warszawa
Pismo Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych do administratora diecezji kielecko krakowskiej w sprawie przyznania o. Ulawskiemu powiększonej dożywotniej pensji z 90 do 120 rs. od dnia 1 I 1847 roku
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 228, oryginał.
Na przełożenie JWJKs. Biskupa z dnia 21 XI / 3 XII zeszłego roku Nr 1418 Komisja Rządowa ma zaszczyt Go zawiadomić, że przez wzgląd na wiek podeszły, bo przeszło
60 letni ks. Gwilhelma Ulawskiego, członka niegdyś suprymowanego zgromadzenia
cystersów w Koprzywnicy, pobieraną przez niego dotychczas pensję dożywotnią rubli srebrnych 90 w zastosowaniu się do zasady przyjętej przez byłą Deputację Spraw
Zniesionych Instytutowych podwyższyła do rubli srebrem 120 rocznie poczynając od
20 XII / 1 I 1846 / 7 roku.
Że zaś na tegorocznym etacie funduszów supresyjnych Kasy Gubernialnej Radomskiej mieści się na pensję JKs. Ulawskiego rubli srebrnych 90, przeto Komisja Rządowa w czasie właściwym wyda upoważnienie do uiszczenia onemu przyznanej
podwyżki rubli srebrnych 30 o czym JWJKs. Biskup w oddzielnej drodze wiadomość
otrzyma.
Z upoważnienia Dyrektora Głównego Prezydującego,
Dyrektor Wydziału [Kontroli Rachunków],
Radca Stanu (–) Kozłowski
Szef Wydziału Referendarz Stanu155

37
10 II 1847, Jędrzejów – Klasztor
Raport o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza w sprawie opuszczenia klasztoru
przez o. Alberyka Nowakowskiego
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 229r, oryginał.

155

Podpis nieczytelny.
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[podpisany] Pospiesza z doniesieniem, iż ks. Alberyk Nowakowski rezydent tutejszego klasztoru, kapłan złej konduity, nie otrzymawszy żadnego ani od Wysokiej Władzy
Diecezjalnej, ani ode mnie (bo na to nie miałem upoważnienia) pozwolenia, wyjechał
w dniu 9 bieżącego miesiąca około godziny 6 rano z klasztoru jędrzejowskiego do
diecezji sandomierskiej. Zechce przeto Wysoka Władza Diecezjalna poczynić stosowne poszukiwania zbiegłego i zuchwałego zakonnika kroki.

38
3 III 1847, Jędrzejów – Klasztor
Raport o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza w sprawie opuszczenia klasztoru przez
o. Alberyka Nowakowskiego i jego powrotu do klasztoru po 13 dniach nieobecności
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 231r, oryginał.
[podpisany] Pośpiesza z doniesieniem, iż ks. Alberyk Nowakowski, rezydent klasztoru
jędrzejowskiego, nie uzyskawszy pozwolenia ani od miejscowego przełożonego, ani
od wysokiej władzy konsystorskiej, zuchwale wyjechał dnia 10 II roku bieżącego do
diecezji sandomierskiej w zamiarze tam pozostania na parafii, dla prowadzenia wolniejszego życia, który powrócił do klasztoru dnia 23 II roku bieżącego. Jaki rezultat
odebrał od Jaśnie Wielebnego Sandomierskiego Biskupa, nie wiadomo.

39
23 VIII / 5 IX 1847, Jędrzejów – Klasztor
Raport o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza w sprawie opuszczenia klasztoru
przez o. Alberyka Nowakowskiego
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 238r, oryginał.
Stosownie do polecenia Wysokiego Konsystorza Kielecko-Krakowskiego z dnia 9 / 21
VIII roku bieżącego nr 858, podpisany ma honor donieść, iż ks. Alberyk Nowakowski,
rezydent tutejszego klasztoru, odebrawszy warunki od Jaśnie Wielebnego Biskupa
Sandomierskiego względem powrócenia do diecezji sandomierskiej, przyjął je z nieukontentowaniem i wyjechał z nimi do diecezji sandomierskiej w dniu 17 VII roku bieżącego z tym nadmienieniem, że miał się jeszcze powrócić po załatwieniu niektórych
interesów, a że go nie widać do tego czasu, to pewno nie powróci, z czego podpisany
mocno jest kontent, że się pozbył kapłana złej konduity.
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40
11 XII 1849, Jędrzejów – Klasztor
Raport o. Wilhelma Ulawskiego do konsystorza w sprawie zwrotu pieniędzy zabranych przez wójta Kobylańskiego podczas opieczętowania majątku po śmierci o. Benedykta Świecielskiego
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 263r, oryginał.
156

Wskutek polecenia prześwietnego konsystorza z dnia 23 XI 1849 Nr 1147 podpisany
ma honor donieść, iż pan Kobyliński157 wójt gminy Suduł na mocne polecenie JW Prezesa Trybunału Cywilnego pierwszej instancji Guberni Kieleckiej z dnia 18 X 1842 r.
Nr 2649 z zabranych pieniędzy w czasie absygilacji po śp. ks. Świecielskim cystersie
w kwocie złotych polskich 349 groszy 16158, z których kwota złotych polskich 260 była
własnością śp. ks. Ksawerego Dolińskiego cystersa in communicate żyjącego, oddał
tylko podpisanemu złotych polskich 100 na pogrzeb śp. ks. Benedykta Świecielskiego, byłego przełożonego tegoż klasztoru, a kwotę złotych polskich 260 śp. ks. Ksawerego Dolińskiego zatrzymał u siebie. Co się zaś tyczy pieniędzy przeznaczonych na reperację kaplicy błogosławionego Wincentego przez śp. Kiliana Pędowskiego, byłego
przełożonego tegoż klasztoru w kwocie złotych polskich 1600159, te się dotychczas
nie wykryły, które w czasie absygilacji zaginęły.

41
22 IX / 4 X 1851, Jędrzejów – Klasztor
Podanie o. Wilhelma Ulawskiego do administratora diecezji kielecko-krakowskiej
o wstawienie się u Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych w sprawie
podwyższenia jego kompetencji własnej ze 120 do 135 rubli srebrnych
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 278r, oryginał.
156 Na marginesie dopisano: „ad acta, skoro o resztę pieniędzy nikt nie upomina – a zapewne ks. Ulawski
z całej sumy wójta gminy pokwitował. d. 11 XII 1849”.
157

Właściwie Kobylański.

158 Odpis decyzji sądu zachowany w aktach nie precyzuje, o jaką sumę chodziło podczas prowadzonego
śledztwa. W porównaniu do kwot, które o. Wilhelm podał w protokole spisanym tuż po zajściu w kancelarii konsystorza dnia 6 / 18 V 1842 r. („przeszło rubli srebrem 900”), jest to niewiele. Nie ma tu też mowy o zabranych osobistych pieniądzach o. Wilhelma, których miało być „złotych polskich 4901 czyli rubli srebrem 734 kopiejek 15”.
159

Ww. protokół podaje kwotę: rubli 1440 w złocie.
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160

Illustrissime ac Reverendissime Domine161
Kiedy Bóg pozwolił, Illustrissime Domine, cały kierunek i nadzór wszelakiego w Diecezji naszej duchowieństwa, a więcej opieki nad członkami suprymowanymi, kiedy
takowa ocalając byt i życie pozostałych ich członków, starała się przeznaczyć dla każdego w szczególności indywiduum kompetencją.
Tym jest podpisany zgromadzenia cystersów, w klasztorze jędrzejowskim pozostały,
lat siedemdziesiąt mający, któremu służy prawo żądać powiększenia kompetencji od
rubli 120 pobieranych do rubli 135, a to stosując się do rozporządzenia Deputacji
z dnia 16 VI 1820 pod literą B.
Racz przeto Jaśnie Wielmożny Pan załączone żądanie o podwyższenie kompetencji
do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych przedstawić i wspaniałą
swoją powagą nie odmówić interesowania się za prawdziwie potrzebnym w wieku
i słabości pozostałym. Za co zanosić będę moje modły do Najwyższego Pana o czerstwe zdrowie i dobre powodzenie.

42
17 XII 1851, Kielce
Pismo administratora diecezji kielecko-krakowskiej do Naczelnika Powiatu Kieleckiego w odpowiedzi na propozycję zajęcia gmachów klasztoru jędrzejowskiego na dom
schronienia z zastrzeżeniem, że rząd zapewni mieszkanie dla o. Ulawskiego
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 280r, kopia.
W odpowiedzi na odezwę z dnia 3 / 15 XII b.r. Nr 20639 mam honor oświadczyć, iż
przeciw zajęciu gmachu pocysterskiego na Dom Schronienia w Jędrzejowie162 to tyl-

160 Na marginesie zanotowano: „Niech złoży reskrypt Deputacji, tu zacytowany wyjątek:
Jeżeli lat 60 albo kaleka – 800
[Jeżeli lat] 70 [albo kaleka] – 900
[Jeżeli lat] 80 [albo kaleka] – 1000
Niedołężny [albo kaleka] – 600
Klerycy z wotami dopóki będą w seminariach świeckich – 300
Klerycy bez wotów na raz jeden 200.
Przedstawić z przychylną opinią podanie ks. Ulawskiego do Komisji Rządowej”.
Czerwoną kredką obliczono wiek o. Ulawskiego: 1851 – 1780 = 71.
161

Najznakomitszy i Wielebny Panie.

162

Przekreślono wyraz „nie”.
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ko mam163 do nadmienienia, aby mieszkanie dla164 dogorywającego tam cystersa,
a w przyszłości dla potrzebnego przy Domie Schronienia165 odległym kapelana, było
excypowane166.

43
20 XII 1853, Jędrzejów
Testament o. Wilhelma Ulawskiego Kapłana Emeryta Klasztoru Jędrzejowskiego odnaleziony w miejscu zamieszkania zmarłego podczas wykonywania czynności związanych z opieczętowaniem jego majątku
Źródło: AP Kielce, Kontrola Skarbowa przy Sądach Guberni Radomskiej, sygn. 647,
s. 3–7, kopia.
[...]167
Rozporządzenie ostatniej woli ks. Gwilhelma Ulawskiego Kapłana Emeryta Klasztoru Jędrzejowskiego Księży Cystersów własną jego ręką pisane dnia 20 XII 1853 roku.
Chcąc zapewnić sumkę moją własną i majątek mój własny czyli ruchome rzeczy, tak
tym zarządzić, aby z tego kto inny nie odniósł korzyści, lub nie urościł sobie prawa do
niej, w ten sposób nią rozrządzam:
W Imię Boga jednego w Trójcy Przenajświętszej w tym jak następuje sposobie robię
własną ręką rozporządzenie własnej mej sumki i moich pozostałych rzeczy:
1. Majątku mojego, czyli wszystkich moich pieniędzy oprócz niektórych ruchomości
pozostało tylko 2500 złotych, miałem więcej, lecz to wydałem przez lat kilkanaście
na poratowanie mego zdrowia, będąc defektowym i na poratowanie mojej siostry
równie ciągle słabej. Dlatego pozostała krowa tylko jedna płowa, parę koni, które
nabyłem za własne moje pieniądze w początkach zaraz nastania, gdyż dawne klasztorne złodzieje skradli, jałów[ka] zaś czarna za własne Marcinowej Kaszyny, które jej
dozwoliłem przychować jako biednej sierocie, która ma prawo do nich, a gdyby ona
umarła, to jej córce i synowi daje i leguję.
2. Z tej mojej własnej sumki daję i leguję dla mego siostrzeńca Wojciecha Nerwinskiego rodem z Ostrołęki zza Warszawy, a na teraz w Tykocinie za Warszawą w obowiązkach woźnego przy sądzie zostającego i tamże zamieszkałego, złotych polskich 1100,
163

Przekreślono wyraz „nic”.

164

Przekreślono wyraz „żyjącego”.

165

Przekreślono wyraz „odległym”.

166

Przekreślono niedokończone zdanie: „2o aby przy zajęciu miano”.

167 Odpis testamentu jest częścią zbioru kopii, które Prezes Trybunału Cywilnego Guberni Radomskiej
przesłał Kontroli Skarbowej w dniu 22 IV / 4 V 1855 r., opuszczono pierwsze odpisy dotyczące przesłania
kopii dokumentów i otwarcia testamentu, zostały one dokładnie omówione i w obszernych fragmentach
zacytowane we wstępie.
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czyli rubli srebrnych 165. Koni moich gniadych własnych dwa, krowę płową jedną, futro czarne jedne, kapot sukiennych ciemnozieloną i czarną dwie, zegar stołowy także
i ścienny daję i leguję do tego kuferek zielony.
3. Urszuli Kaszynie czyli Marcinowej, mojej gospodyni, będącej przez lat kilkanaście
przychylnej i wiernej, daję i leguję złotych polskich 300, czyli rubli srebrem 45. Jałówkę czarną i czerwoną, które jej dozwoliłem przychować i której są własnością. Koszule, pościel, barany stare, płaszcz stary, kapotę granatową starą i inne okrycia oprócz
niektórych mniejszych, które ma ubogim rozdać, a gdyby ona umarła, jej córce Reginie Baranowej i jej synowi Franciszkowi daję i leguję.
4. Dla księży reformatów z Pińczowa, aby byli na moim pogrzebie z obowiązkiem
odprawienia nieco Mszy Świętych za duszę moją złotych 300, czyli rubli srebrem 45
daję i leguję z powyższej sumki.
5. Co się tyczy pogrzebu mojego, jako to trumny ubogich, honorarium dla księży, obiadu i posługaczów, przeznaczam złotych 800, czyli rubli srebrem 120 z powyższej sumki.
6. Bryczkę, konie za własne moje pieniądze kupione daję i leguję dla mego siostrzeńca wyżej wspomnianego.
7. Wóz, krzesełka, kanapki, stolik, stoły, a także łyżki i inne ruchomości podług konsygnacji są klasztorne, oprócz niektórych, [które] są własnością Marcinowej gospodyni,
które z sobą sprowadziła, jako to: flaszki, faski, baryłki, szufliki, b[a]lijka, dzieżka, koryto i inne pozostałe ruchomości, do których ma prawo, bo jej są własne.
8. Co się tyczy 10 łyżek stołowych starych srebrnych i jednej wazowej, które legowane
były pozostałym członkom zgromadzenia przez śp. Kiliana Pędowskiego, a bardziej
własnością, te sprzedałem na potrzeby kościoła, a szczególniej odnowienie kaplicy
czyli odmalowanie, na okna do tejże kaplicy, na wyrestaurowanie zakrystii i wystawienie nowych okien i zreperowanie ściany upadającej przy wielkim ołtarzu, gdyż od
8 V 1842 roku, czyli od śmierci księdza Benedykta Świecińskiego, byłego prezydenta
expensowałem prawie dwa miesiące do przyszłej kompetencji, a nadto grosza w kasie nie zastałem, oprócz [sumy] złotych sto, którą wziąłem od Wielmożnego Ludwika
Kobylińskiego i te na pogrzeb śp. księdza Benedykta Świecielskiego wyexpensowałem, gdyż nic po nim nie zostało.
Obowiązuję się przeto najmocniej wszelkie władze i do kogo należeć będzie, aby
wolę moją ostatnią i rozporządzenie we wszystkim i ściśle zachowali i one jak najakuratniej wykonali i dopełnili, oddając każdemu co jest legowane i odznaczone. I tu
to jest ostatniego mego rozporządzenia wola, której nikt sprzeciwiać się nie może,
ani jej zmienić. Na dowód której, podpisem własnej ręki dnia 20 XII 1853 wyraźnie:
tysiąc osiemset pięćdziesiątego trzeciego roku stwierdzam i podpisuję w Klasztorze
Jędrzejowskim (–) Ksiądz Gwilhelm Ulawski Kapłan Emeryt Klasztoru Jędrzejowskiego Księży Cystersów.
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44
23 I 1855, Jędrzejów
Akt zgonu o. Wilhelma Ulawskiego spisany przez ks. Hieronima Zygadlewicza urzędnika stanu cywilnego i proboszcza parafii pod wezwaniem św. Trójcy w Jędrzejowie
Źródło: AP Kielce, Akta stanu cywilnego parafii św. Trójcy w Jędrzejowie, sygn. 101,
k. 83r–v, oryginał.
[k. 83r] Sudół 9. Działo się w mieście Jędrzejowie dnia 23 I 1855 r. o godzinie trzeciej
z południa stawił się Wincenty Tarnaski168 organista klasztorny lat czterdzieści i Franciszek Jaworski mieszczanin z Jędrzejowa lat siedemdziesiąt liczących i oświadczyli
nam, że w dniu dwudziestym pierwszym bieżącego miesiąca i roku o godzinie dziewiątej rano umarł w klasztorze jędrzejowskim ks. Wilchelm [!] Ulawski zakonnik z suprymowanego klasztoru, mający [k. 83v] lat siedemdziesiąt trzy169, niewiadomych
rodziców. Po przekonaniu się naocznie o zejściu ks. Ulawskiego, akt stawającym przeczytany, podpisaliśmy z świadkiem pierwszym. Drugi pisać nie umie.
Ks. H. Zygadlewicz
Wincenty Tarnawski

45
9 / 21 I 1855, Jędrzejów
Raport wójta gminy Suduł Stanisława Wróblewskiego do konsystorza o śmierci o. Wilhelma Ulawskiego
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 309r, oryginał.
W. Ksiądz Gwilelm Ulawski cysters klasztoru jędrzejowskiego, skutkiem ciągłej choroby w dniu dzisiejszym życie zakończył, o czym mam zaszczyt prześwietnemu Konsystorzowi donieść.

46
22 I 1855, Krzcięcice
Raport ks. dziekana Michała Górkiewicza do konsystorza o śmierci o. Wilhelma Ulawskiego
168

Pisownia nazwiska według podpisu pod aktem „Tarnawski”.

169 Informacje podane w akcie zgonu nie są precyzyjne: o. Wilhelm urodził się w 1780 r., zatem w rzeczywistości zmarł w 75. roku życia.
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Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 310r, oryginał.
Donoszę smutną wiadomość, iż ks. Gwilchelm [!] Ulawski kapłan zgromadzenia cystersów, rezydent w klasztorze jędrzejowskim liczący wieku lat 73170, kapłaństwa rok
45ty po chorobie trzech miesięcznej, opatrzony wprzód SS. Sakramentami, w dniu
wczorajszym rano o godzinie dziewiątej nagle żyć przestał. Dozór tymczasowy kościoła powierzyłem poddziekaniemu, proboszczowi jędrzejowskiemu WJKs. [Hieronimowi] Zygadlewiczowi, oczekując od Wysokiej Władzy Diecezjalnej decyzji względem przeznaczenia dalszego tyle świetnej świątyni osierociałej obecnie.

47
11 / 23 III 1855, Jędrzejów
Protokół ze spisania inwentarza pozostałego po zmarłym o. Wilhelmie Ulawskim wraz
z inwentarzem i dopiskami dotyczącymi pretensji zainteresowanych osób odnośnie
masy spadkowej
Źródło: AP Kielce, Kontrola Skarbowa przy Sądach Guberni Radomskiej, sygn. 647,
s. 8–17, kopia.
171

Działo się na przedmieściu Podklasztorze zwane, Gminie Suduł dnia 11 / 23 III 1855
roku. Wójt Gminy Suduł, wykonując polecenie Jaśnie Wielmożnego Prezesa Trybunału Cywilnego Guberni Radomskiej w Kielcach z dnia 2 / 14 III roku bieżącego 1855 Nr
501, na mocy odezwy Konsystorza Generalnego Diecezji Kielecko-Krakowskiej z dnia
24 II roku bieżącego [1855] Nr 160 wydane, zaszedłszy w dniu dzisiejszym do mieszkania śp. księdza Wilchelma [!] Ulawskiego byłego zakonnika zgromadzenia księży
cystersów w Jędrzejowie, na dniu 21 I roku bieżącego zmarłego, gdzie zastawszy sukcesora Wojciecha Nierwińskiego oraz domowników, a mianowicie Urszulę Kaszynę
byłą gospodynię, Reginę Baranównę i Mariannę Ryszkownę służące, a w końcu Józefa Habior parobka [...]172, przywoławszy przeto dwóch taksatorów, a mianowicie
Hieronima Leśkiewicza i Wojciecha Bochenka, od takowych stosownie do artykułu
Kodeksu Postępowania Sądowego173 przysięgę w rotę: że przedstawione im przed170 Podobnie jak w akcie zgonu informacje podane w raporcie nie są precyzyjne: o. Wilhelm urodził się
w 1780 r., zatem w rzeczywistości zmarł w 75. roku życia, por. Aneks, poz. 44.
171

Na środku nad tekstem stempel opłaty skarbowej wartości 7,5 kop.

172

Wyraz „parobka” powtórzono.

173 Kwestie czynności związanych z opieczętowaniem mienia pozostałego po zmarłym rozstrzyga Kodeks postępowania sądowego, art. 907–940, Księga II, tytuły I–III; o składaniu przysięgi przez biegłych mówi
art. 933 – Kodeks postępowania sądowego, s. 282.
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mioty rzetelnie i sumiennie wedle swojej znajomości i sztuki szacować będą odebrawszy, przystąpił następnie w obecności WJ Księdza Górkiewicza Dziekana Dekanatu Jędrzejowskiego wspólnie powyżej powołanym poleceniem do tej czynności
delegowanym do obejrzenia pieczęci przez Sąd Pokoju Okręgu Jędrzejowskiego na
składach ruchomości po śmierci zmarłego położonych które znalazł na laku czerwonym położone, sznurkiem przeciągnięte, nienaruszone, a oderwawszy takowe
i otworzywszy składy w obecności wyżej wymienionych osób przystąpił do spisania
inwentarza pozostałości po zmarłym, z sumieniem takowych jak następuje:

Pozycja

Szacunek

Wyszczególnienie pozostałości

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stan czynny
Tytuł I Gotowizna i kosztowności
Gotowizną znaleziono
Zegar stołowy stary
Zegar ścienny
Łyżeczek srebrnych do kawy 5
Miednica mosiężna
Samowarek mały mosiężny
Cukiernica [najzajlorowa]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tytuł II Garderoba pościel i bielizna
Płaszcz czyli futro z psów sybirskich stare
Surdut watowy stary sukienny
Surdut 2. sukienny stary
Płaszcz sieraczkowy stary
Surdut 3. sukienny stary
Pięć kawałków kamlotu starego
Sukien białych 4. starych
Koszul białych płóciennych 4. starych
Gatek kolorowych starych 4.
Poduszek 3. w 2. poszewkach
Materac w 3. sztukach
Kołder starych 2.
Krajczak stary
Prześcieradeł starych dwa
Ręczników starych dwa
Czapek 3. i kapelusz stare
Derka tkana stara
Tłumok stary zdezelowany

Suma tytułu I

Uwagi

Rubli srebrem

kopiejek

401
2
1
1
–
–
–
407

46 ½
–
20
–
90
30
30
16 ½

6
1
2
–
–
–
2
–
–
3
2
–
–
–
–
–
–
–

–
50
25
75
75
5
–
30
30
–
–
60
15
20
5
5
10
50

dla Kaszyny174

174 Dopisano czerwonym ołówkiem, innym charakterem pisma. Wszystkie podkreślone w tabeli wartości, które w oryginale również podkreślono czerwonym ołówkiem, odnoszą się do tej adnotacji.
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Pozycja

Szacunek

Wyszczególnienie pozostałości

Uwagi

Suma tytułu II

Rubli srebrem
–
1
22

kopiejek
45
10
10

Suma tytułu III

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2

50
30
30
15
30
–
30
50
10
15
60

1.

Cztery rondle miedziane różnych rozmiarów i durszlak

1

–

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Żeleźniak o dużych uchach 2. garcowy
Dynarek żelazny
Piecyk do palenia kawy
Różne żelaziwo stare
Krucyfiks
Butelek i flaszek sztuk 26
Suma tytułu IV

–
–
–
–
1
2

6
5
5
10
2
28

1.
2.
3.
4.
5.

Tytuł V Zboże
Żyta w ziarnie korców 1
Jęczmienia korców 3 a Zp. 26,20
Grochu korców 16
Kartofli korców 6 a Zp. 10
Siana cetnarów 16 a Zp. 2
Suma tytułu V

5
12
3
9
4
33

–
–
–
–
80
80

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tytuł VI Inwentarz żywy
Krowa czerwona lat 4 [...]175
Krowa czarna lat 5
Krowa płowa lat 6
Koń karo-gniady lat 10
Koń gniady ślepy lat 8
Jałówka lat 1

16
15
15
8
3
3

–
–
–
–
–
–

19.
20.

Trzy skórki wyprawne
Futro stare baranie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tytuł III Meble
Stół z 5. szufladami i zamkami
Łóżko stare bejcowane
Stolik mały z szufladką
Dwa lusterka małe
Kanapa stara zdezelowana
Lampa stara
Trzy krzesełek starych zdezelowanych
Kufer zielony stary
Szafka biała stara
Trzy brzytwy stare

341

Bez szacunku

Tytuł IV Różne sprzęty domowe

175 Wyraz nieczytelny.

Własności klasztornej
dwa rondle i durszlak
Własność klasztorna
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Pozycja

Suma tytułu VI
1.
2.

1.

1.
2.
3.

1.

Szacunek

Wyszczególnienie pozostałości

Tytuł VII Sprzęty gospodarskie
Bryczka stara zdezelowana z wasągiem i okuciem
Para chomont z wszelkimi rekwizytami
Suma tytułu VII
Tytuł VIII Długi masie należne
Z rewersu prywatnego pod dniem 31 VII 1851 należy
od Reymunda [!] Zgliczyńskiego prostego długu
Suma tytułu VIII
Stan bierny
Tytuł I Kuracja i pogrzeb
Koszta kuracji [zapłacone] doktorom
Koszta pogrzebowe wedle testamentu wynoszą
Klasztorowi Reformatów w Pińczowie legatu wedle
testamentu
Suma tytułu I
Tytuł II Koszta spisu inwentarza
Stemple do inwentarza protokołu od pieczętowania
i kopii oraz spisanie takowego i odpisanie kopii
Suma tytułu II
Zebranie stanu czynnego
Tytuł I Gotowizna i kosztowności
Tytuł II Garderoba bielizna i pościel
Tytuł III Meble
Tytuł IV Sprzęty domowe
Tytuł V Zboże
Tytuł VI Inwentarz żywy
Tytuł VII Sprzęty gospodarskie
Tytuł VIII Długi masie należne
Suma stanu czynnego
Zebranie stanu biernego
Tytuł I Kuracja i pogrzeb
Tytuł II Koszta spisu inwentarza
Suma stanu biernego

Uwagi

Rubli srebrem
60

kopiejek
–

6
1
7

–
–
–

15

–

15

–

23
120

10
–

45

–

188

10

9

–

9

–

407
22
2
2
33
60
7
15
549

16 ½
10
60
28
80
–
–
–
94 ½

188
9
197

10
–
10

Bilans
Stan czynny wynosi rubli srebrem 549 kopiejek 94 ½
Stan bierny czyni rubli srebrem 197 kopiejek 10
Czystej masy pozostaje rubli srebrem 352 kopiejek 84 ½
Wyraźniej Rubli srebrem trzysta pięćdziesiąt dwa kopiejek osiemdziesiąt cztery i pół.
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W tym miejscu obecny sukcesor Wojciech Niewierski176 zadyktował iż śp. Ksiądz Wilchelm Ulawski pozostawił własnoręczny testament przed śmiercią spisany, którym
cały swój majątek powyżej opisany rozdysponował i testament ten złożony został
do asserwy Rejentowi Kancelarii Okręgu Jędrzejowskiego. Dalej delegowany odebrawszy od podających do niniejszego inwentarza, a najwięcej obecnych śmierci
wyż wspomnianego Księdza Ulawskiego, to jest Urszuli Kaszyny gospodyni, Reginy
Baranowny i Marianny Ryszkowny służących oraz Józefa Habior parobka, przysięgę
w obrządku religijnym stosownie do artykułu [177] 178 Kodeksu Postępowania Sądowego na to, że oprócz podanych a wyżej opisanych ruchomości nic nie ukryli, ani też
z takowych po śmierci nie wzięli, ani widzieli lub wiedzieli, że kto z takowych co mógł
wziąć lub ukryć. Na tym niniejszy Spis Inwentarza ukończając nadmienia pretensje
zastrzeżone WJ Księdza Dziekana, a mianowicie:
W tym miejscu zamawiam sobie powrót z masy za ubytki jakie się ukażą w inwentarzu
kościelnym i lokalu pod zarządem śp. Księdza Ulawskiego będące, jako też należytość
moją jako administratora kościoła poniesioną z własnych na utrzymanie kościoła,
sług kościelnych niemniej służących opatrujących inwentarz zmarłego, zwłaszcza, że
tenże na pierwsze pobrał fundusz ze skarbu w dniach pierwszych miesiąca stycznia
roku bieżącego. Rachunkiem wydatek i wykazem inwentarza skoro będzie potrzeba
udowodnić. (–) Ksiądz Michał Gorkiewicz Dziekan Administrator Kościoła Jędrzejowskiego.
Gdy nic więcej do przedsięwzięcia nie pozostało, na tym czynność niniejsza ukończona i przez wszystkie osoby podpisana została.
Taksatorowie: (–) H[ieronim] Leśkiewicz, Wojciech Bochenek,
do inwentarza podający i śmierci obecni: xxx Urszula Kaszyna, Regina Baranowna,
Józef Habior, Suksesor (–) Wojciech Niewierski179,
Delegowani (–) Ksiądz Michał Górkiewicz Dziekan Jędrzejowski, Wróblewski Stanisław Wójt Gminy Suduł.
Stawił się po podpisaniu niniejszego inwentarza sukcesor Wojciech Nierwinski i zadyktował co następuje. Iż zadyktowana pretensja do masy przez księdza Górkiewicza
dziekana jest najniesłuszniejsza i nieprawna, gdyż śp. zmarły ksiądz Wilchelm Ulawski
nie był proboszczem tylko zakonnikiem i w czasie pobytu swego wyłożył na odmalowanie kaplicy Św. Wincentego z własnych funduszów r.s. 137 kop. 25, które dopełnione było wskutek anszlagu i koszta te zwrócone być miały przez rząd, jak również
176

W testamencie Nierwiński.

177

W tekście pozostawiono w tym miejscu lukę.

178 Chodzi tu z pewnością o art. 943 Kodeksu postępowania sądowego, który w podpunkcie 8. mówi
o sporządzeniu w protokole wzmianki o wykonanej przysiędze złożonej podczas ukończenia inwentarza
przez osoby, które były w posiadaniu spisywanych przedmiotów przed spisaniem inwentarza lub mieszkały w domu, w którym się one znajdowały, i że żadna z nich nic nie wzięła ani też nie widziała lub wiedziała,
że coś zostało zabrane – Kodeks postępowania sądowego, s. 286.
179

Zob. przyp. 176.
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przez czas od 21 I do daty spisu inwentarza używane konie własnością zmarłego
będące z rozkazu administrującego księdza Górkiewicza zawsze niemal w własnych
jego interesach przez niedozór i nieregularne dawanie życia zniszczone zostały od
szacunku położonego w inwentarzu na r.s. 30. Wreszcie wszelkie rekwizyty klasztorne, a mianowicie ornaty i tym podobne też przez [ten] sam czas używane jak i wypożyczane do innych kościołów z polecenia księdza dziekana jako administratora mogły ulec zniszczeniu, z tego przecież tytułu pretensje nie mogą być prawne. Na koniec
wszelkie rekwizyty kuchenne w mieszkaniu zmarłego będące, a własność klasztoru
stanowiące wedle inwentarza komu należy oddane zostały. Zresztą z należnej pensji
zmarłemu przez Rząd uiszczonej za czas od dnia 1 stycznia do dnia 21 stycznia roku
bieżącego to jest daty śmierci, wynoszący rubli srebrem 30 pozostawiam na niektóre
reparacje kościelnych rekwizytów i opranie takowych, które zapewne ksiądz Dziekan
z kasy właściwej odbierze. Co jako rzetelne podpisuję (–) Wojciech Nierwiński

48
1 / 13 VI 1856, Jędrzejów – Klasztor
Wykaz ubytków ruchomości sprzętu kościoła i klasztoru księży cystersów jędrzejowskich z masy po śp. Gwilchelmie [!] Ulawskim księdzu tego zakonu pozostałej poszukiwanych – załącznik B do Inwentarza fundi instructi spisanego dla przekazania
klasztoru w zarząd prowincjałowi księży reformatów Jukundynowi Czerwonce

Szacunek

Sztuki

Wyszczególnienie ubytku

Okazało się mniej

Szacunek

Winno było być

Sztuki

pozycja przedmiotu
zamieszczonego
w inwentarzu
Lit. A dołączonego

Numer kolejny

Źródło: AP Kielce, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 5818, s. 140–142, kopia.

Rs

Kop.

Rs

Kop.

1

1

Tytuł I Srebro
Kielichy wyzłacane

4

18

–

2

9

–

2

2

Tytuł I Srebro
Pateny wyzłacane

4

6

–

2

3

–

3

20

Tytuł III Cyna
Tacka pod ampułki

7

1

30

1

–

15

4

34

Tytuł V Kompozycja
Dzwonków ołtarzowych

10

–

75

1

–

15

5

40

Tytuł VI Żelazo
Młotek

1

–

7½

1

–

7½

6

83

Tytuł VIII Bielizna i sprzęty
Obrazów korytarzowych

20

30

–

10

15

–

–

–

–

–

27

37 ½

Razem:
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Wyraźnie Rubli Srebrem aDwadzieścia Siedem kopiejek Trzydzieści siedem i póła wynoszą ubytki
W Klasztorze Jędrzejowskim, dnia 1 / 13 VI 1856 r.
Oddający: Ks. Michał Górkiewicz dziekan Jędrzejowski
Odbierający: Ks. Jukundyn Czerwonka
Delegowany z strony duchownej: poddziekani dekanatu jędrzejowskiego Ks. [Hieronim]
Zygadlewicz
Delegowany z strony administracyjnej: Wójt gminy Suduł M.P.180 [Stanisław] Wróblewski
Detaksatorowie: W. Kowalczewski, Dymitrowicz

49
17 / 29 IX 1856, Kielce
Pismo Prezesa Trybunału Cywilnego Guberni Radomskiej do konsystorza w sprawie rozdysponowania całości pozostałej po o. Ulawskim masy spadkowej zgodnie z testamentem
Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2,
k. 397r, oryginał.
Powodowany odezwą z dnia 16 VIII roku bieżącego Nr 919 w przedmiocie obrotu
funduszów masy [spadkowej] ks. Wilhelma Ulawskiego uczynioną, ma honor zawiadomić Konsystorz Generalny, iż wedle raportu wójta gminy Suduł pertraktacja
pomienionej masy dopełniającego czysty spadek po ks. Wilhelmie Ulawskim stanowiła kwota rubli srebrnych 352 kopiejek 84 ½ i ta na zasadzie testamentu przez
ks. Ulawskiego własnoręcznie pod datą 30181 XII 1853 r. napisanego i w zachowaniu
Rejenta Kancelarii Okręgu Jędrzejowskiego będącego, Wojciechowi Nierwińskiemu,
siostrzeńcowi zmarłego, Urszuli Kaszynie b. gospodyni i klasztorowi o.o. Reformatów
w Pińczowie przez tegoż wójta gminy Suduł w całości została wypłacona.

50
7 X 1856, Kielce
Pismo konsystorza do o. Jukundyna Czerwonki administrującego kościołem pocysterskim w Jędrzejowie w sprawie braku możliwości zwrotu wartości ubytków w inwentarzu z pozostałej po o. Ulawskim masy spadkowej, która w całości została rozdysponowana zgodnie z testamentem
a–a

tekst podkreślono

180

Pieczęć owalna „Obwód Kielecki Wójt Gminy Suduł”.

181

Testament spisał o. Ulawski 20 grudnia, por. Aneks, poz. 43.
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Źródło: AD Kielce, Akta Konsystorza Generalnego części Diecezji Krakowskiej w Królestwie Polskim tyczące się XX Cystersów w Jędrzejowie z lat 1813–1857, sygn. OK-35/2, k. 397v, oryginał.
Jakkolwiek 182 śp. ks. Ulawski ostatni cysters i rządca kościoła pocysterskiego w Jędrzejowie, poczyniwszy w nim ubytki na sumę rs. 27 kop. 37 ½, zostawił masę wynoszącą rs.
352 kop. 84 ½. Gdy jednakże takowa 183 już rozdaną pomiędzy spadkobierców została
i nie ma środka do odzyskania z niej ubytków, przeto je umorzyć wypada, tym więcej,
że śp. Ulawski nie przepomniał przy śmierci o klasztorze księży reformatów.

51
11 / 23 XII 1856, Warszawa
Pismo Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych do Rządu Gubernialnego Radomskiego z poleceniem wydzielenia z masy spadkowej po o. Ulawskim wartości ubytków powstałych w wyposażeniu kościoła w okresie kiedy przewodniczył
zgromadzeniu cystersów jędrzejowskich
Źródło: AP Kielce, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 5818, s. 143–144, oryginał.
[s. 143] Reskryptem z dnia 7 / 19 IX roku zeszłego Nr 4186/33381, Rząd Gubernialny
zawiadomionym został o decyzji Rady Administracyjnej Królestwa daty 12 / 24 VIII
bieżącego roku Nr 5441, wyznaczającej fundusz potrzebny na odbywanie nabożeństwa w kościele po suprymowanym zgromadzeniu księży cystersów w mieście Jędrzejowie, tudzież na płacę dla duchownego zarządzającego tym kościołem.
Obecnie Administrator Diecezji Kielecko-Krakowskiej, odezwą z dnia 11 XI bieżącego
roku Nr 1114, dowodząc o ustanowieniu administracji rzeczonego kościoła w osobie
ks. Jukundyna Czerwonki przedstawił zarazem protokół zdawczo-odbiorczy inwentarza kościoła i klasztoru pocysterskiego w Jędrzejowie.
Ponieważ między innymi przy protokole tym dołączonym jest wykaz ubytków w ruchomościach i sprzętach kościelnych przez ostatniego członka w mowie będącego
zgromadzenia, ks. Gwilhelma Ulawskiego na dniu 9 / 21 I roku zeszłego zmarłego zrządzonych, przesyłając przeto takowy Rządowi Gubernialnemu w kopii [s. 144] wierzytelnej Komisja Rządowa poleca mu, aby kwotę rs. 27 kop. 37 ½, do wysokości której
ubytki oszacowane zostały, ze spadku po tymże ks. Ulawskim pozostałego wciągnął,
dzisiejszemu rządcy kościoła pocysterskiego dla zakupienia brakujących przedmiotów
wypłacić polecił i o skutku raport Komisji Rządowej złożył.
Dyrektor Wydziału
W zastępstwie Dyrektor Kancelarii184
182

Przekreślono wyraz „aby”.

183

Na marginesie dopisano: „stosownie do testamentu nieboszczyka”.

184

Nieczytelny podpis.

Losy o. Wilhelma Ulawskiego oraz dzieje opactwa cystersów w Jędrzejowie

347

Hereditas Monasteriorum
vol. 7, 2015, s. 281–348

Anna ROGOWSKA
Archiwum Państwowe w Kielcach

Losy o. Wilhelma Ulawskiego oraz dzieje skasowanego opactwa cystersów
w Jędrzejowie w latach 1835–1855
Streszczenie
O. Wilhelm Ulawski, profes koprzywnickiego klasztoru cystersów, ostatnie lata życia spędził w pocysterskim
klasztorze jędrzejowskim jako przełożony suprymowanej wspólnoty. Do roku 1851 wymarli wszyscy jego
współbracia i ostatnie 4 lata życia spędził tam sam. Zmarł 21 I 1855 r. Odnalezienie odpisu jego testamentu i inwentarza pozostałego po nim majątku zapoczątkowało kwerendę archiwalną. Odkryte w jej trakcie dokumenty
wchodzące w skład korespondencji prowadzonej przez konsystorzy generalnych diecezji kielecko-krakowskiej
i sandomierskiej jako pośredników między władzami a przełożonymi wspólnoty jędrzejowskich cystersów pozwoliły rzucić nieco światła na jego życie i działalność, a przy okazji także na ostatnie lata funkcjonowania konwentu, pozostawionego „na wymarcie” w skasowanym w 1819 r. opactwie. W obszernym aneksie zamieszczono
51 dokumentów, które po części dotyczą życia o. Ulawskiego, począwszy od odpisu jego aktu chrztu, dokumentów ilustrujących jego zakonne życie do czasu przybycia do Jędrzejowa, skończywszy na akcie jego śmierci,
testamencie i dokumentach dotyczących pozostałego po nim spadku. Pozostałe ilustrują życie wymierającej
wspólnoty. Są to prośby o wyjednanie przyznania lub przyspieszenia wypłaty należnych mnichom pensji, funduszów na remonty zabudowań, nie brak także raportów dotyczących istotnych wydarzeń czy problemów,
z jakimi borykali się kolejni przełożeni wspólnoty.

Słowa kluczowe
Jędrzejów, cystersi, Wilhelm Ulawski, XIX wiek, wspólnota suprymowana
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The story of Fr Wilhelm Ulawski and the dissolved Cistercian Monastery
in Jędrzejów 1835–1855
Summary
Fr Wilhelm Ulawski, professed monk at the Cistercian Monastery in Koprzywnica, spent the last years of his life
in the former Cistercian Monastery in Jędrzejów as a superior of the suppressed community. By 1851 all his fellow monks were dead and he spent the last four years of his life alone in the monastery. He died on 21 January
1855. The discovery of a copy of his testament and an inventory of his possessions started preliminary research.
Documents discovered in its course – which form part of the correspondence of the general consistories of the
Diocese of Kielce and Cracow, and Diocese of Sandomierz acting as intermediaries between the authorities
and the superiors of the Jędrzejów Cistercians – have shed some light on Fr Ulawski’s life and work as well as
the last few years of the congregation “left to die” in the abbey dissolved in 1819. An extensive annex contains
51 documents some of which concern Fr Ulawski, beginning with a copy of his baptism certificate, documents
illustrating his monastic life before the arrival in Jędrzejów, and ending with his testament and documents dealing with his legacy. The remaining documents illustrate the life of the dying community. They include requests
for granting or payment of salaries owed to the monks and funds for building repair; there are also reports
concerning important events or problems successive superiors had to face.

Keywords
Jędrzejów, Cistercians, Wilhelm Ulawski, 19th century, suppressed communities
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Inwentarze klasztoru i kościoła bernardynów we Lwowie
z czwartej ćwierci XVIII w.*
W Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie zachowało się sześć inwentarzy klasztoru i kościoła bernardynów we Lwowie sporządzonych w ostatniej ćwierci
XVIII w. jako rezultat wydanego przez cesarzową Marię Teresę w 1775 r. patentu nakazującego regularne sporządzanie inwentarzy ruchomych i nieruchomych majątków klasztornych1. Wszystkie wykorzystałem w opublikowanej w 2006 r. monografii
tego klasztoru. Pozwoliły mi odtworzyć wyposażenie kościoła, klasztoru i budynków
gospodarczych oraz przybliżyć zawody wykonywane w klasztorze przez braci zakonnych2. Tam też, w zamieszczonych w aneksie tabelach, zamieściłem ich fragmenty3.
W niniejszej pracy chciałbym krótko opisać te inwentarze oraz zawierające je rękopisy, a także udostępnić ich pozostałą część, w tabelach 1–14 (Aneks 1), a w wypadku
inwentarza z 1788 r. – w fotokopiach (Aneks 2).
Pierwsze trzy inwentarze znajdują się w rękopisie opatrzonym sygnaturą XXII-j-2. Ma
on wymiary 206 × 325 mm, liczy 234 strony, jest oprawiony w nieco zniszczony, brunatny półskórek. Przy okładzinach znajdują się cztery rzemyki do ich związywania (ryc. 1)4.
Pierwszy – i najważniejszy spośród zachowanych – z zawartych w tym rękopisie inwentarzy został sporządzony w 1775 r. w języku polskim przez nieznanego bliżej zakonnika. Nosi tytuł Regestra ecclesiae, sacrarii et reliquae omnis supellectilis conventus
custodialis Leopoliensis ad S. Andream Apostolum Patrum Bernardinorum sub regimine
A.R. Patris Severini Ryszkowski [...] pro tunc custodis et guardiani conscripta ad capitulum
Sokalii celebrandum anno Domini 1775, 4 Octobris (s. 1–38). Na końcu inwentarza znajdują się: pieczęć klasztoru przedstawiająca św. Andrzeja apostoła, wyciśnięta przez
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
1 Zob. A. K. SITNIK, Inwentarze klasztoru i kościoła klasztornego bernardynów w Brzeżanach z lat 1781–1848,
„Hereditas Monasteriorum”, 5, 2014, s. 384.
2 K. A. SITNIK, Bernardyni lwowscy. Historia klasztoru i kościoła pod wezwaniem świętych Bernardyna ze Sieny
i Andrzeja Apostoła we Lwowie (1460–1785), Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 84–92.
3

Ibidem, Aneks, tabl. 2–15, s. 318–336.

4 H. E. WYCZAWSKI, Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea
Kościelne”, 5, 1962, s. 150.
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Ryc. 1. Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie (dalej: APB Kraków), rps XXII-j-2,
Regestra ecclesiae. Fot. A. K. SITNIK
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papier w czerwonym wosku, oraz aprobujące go podpisy 12 zakonników z kustoszem Sewerynem Ryszkowskim na czele. Po nich następują złożone 23 VI 1781 r. podpisy komisarzy gubernialnych (ryc. 2)5.

Ryc. 2. APB Kraków, rps XXII-j-2, Regestra ecclesiae, s. 38. Fot. A. K. SITNIK

Drugi został sporządzony w 1778 r. przez nieznanego bliżej zakonnika w języku polskim. Nosi tytuł Regestra ecclesiae, sacrarii et reliquae omnis supellectilis conventus custodialis Leopoliensis ad S. Andream Apostolum Patrum Bernardinorum sub regimine
A.R. Patris Paschalis Turczyński [...] pro tunc custodis et guardiani conscripta ad capitulum Zbarazii celebrandum anno Domini 1778, Die 12 Septembris (s. 39–60). Na końcu
takaż pieczęć klasztorna oraz podpisy aprobujące sześciu zakonników z kustoszem
Paschalisem Turczyńskim na czele. Po nich następują notatka:

5 Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie (dalej: APB Kraków), rps XXII-j-2, Regestra ecclesiae,
s. 38.
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Hocce Inventarium a Nobis infra scriptis tum ex parte spirituali tumque Excelsi Regnorum Gubernii ad regestrandam sacristiae argenteriam delegatis commissariis sub hodierno revisum fuisse Leopoli 23 Junii 1781

i złożone podpisy komisarzy gubernialnych (ryc. 3)6. Inwentarz ten uwzględnia tylko
te rzeczy, które ubyły („decessit”), przybyły („accessit”) lub zostały przerobione („mutatum”) w kościele i klasztorze po 1775 r.

Ryc. 3. APB Kraków, rps XXII-j-2, Regestra ecclesiae, s. 60. Fot. A. K. SITNIK
6

Ibidem, s. 60.

Inwentarze klasztoru i kościoła bernardynów we Lwowie

355

Trzeci inwentarz, noszący tytuł Regestr naczyń kościelnych nieszlachetnych krusczowych po oddaniu ad Aerarium srebnych y złotych (s. 61–63), został sporządzony przez
nieznanego bliżej zakonnika w języku polskim w 1785 r. Rząd przejął w 1785 r. z kościoła bernardynów lwowskich srebra kościelne o wartości 5991 florenów7. Inwentarz rejestruje tylko paramenty liturgiczne (naczynia liturgiczne, relikwiarze, lichtarze,
wota, ornaty, alby, obrusy, komże, dywany, kobierce).
Inwentarze te są podstawowym źródłem do poznania wyposażenia bernardyńskiego
zespołu klasztornego w przeddzień częściowej kasaty, która dotknęła go 27 I 1785 r.
Co prawda udało się uzyskać odwołanie edyktu kasacyjnego, jednakże klasztor stracił
część zabudowań (na archiwum ksiąg grodzkich) oraz srebrne przedmioty liturgiczne przechowywane w zakrystii. Wielką zaletą tych inwentarzy jest to, że obejmują
one cały zespół klasztorny. Znajdziemy tu zatem spisane sprzęty kościelne przechowywane w zakrystii8 i chórze9 kościoła klasztornego, sprzęty i zapasy znajdujące się
w różnych pomieszczeniach i zabudowaniach klasztornych, mianowicie w kuchni10,
forasterium11, kanapie12, refektarzu13, infirmerii i aptece14, na strychu, w spichlerzu,
składziku kuchennym oraz dawnym forasterium15, w piwnicy16, schowku na piętrze
przy celi kustosza17, warsztatach dla zakonników wykonujących, w ramach rekreacji,
różne prace rzemieślnicze: bednarskim (tabela 2), kotlarskim (tabela 3), krawieckim
(tabela 4) i w jego składziku (tabela 5), stelmacha18 (tabela 6), stolarskim (tabela 7),
szewskim (tabela 8), ślusarskim (tabela 9) wraz z „rzeczami ślusarskimi w oficynie górnej” (tabela 10), w browarze (tabela 11), kuźni (tabela 12) i młynie (tabela 13), a także
sprzętów i inwentarza żywego gospodarstwa przyklasztornego (tabela 14).
7

Ibidem, s. 61; K. A. SITNIK, Bernardyni lwowscy, s. 176–177.

8 K. A. SITNIK, Bernardyni lwowscy, Aneks, tabl. nr 13, s. 335 (według inwentarzy z lat 1623, 1775, 1778
i 1785), tabl. nr 2, s. 331 (według inwentarza z 1663 r.).
9

Ibidem, Aneks, tabl. nr 15, s. 335.

10 Ibidem, Aneks, tabl. nr 17, s. 322–323 (według inwentarzy z lat 1643, 1775, 1778 i 1785). O pomieszczeniach kuchennych i ich wyposażeniu zob. ibidem, s. 85.
11 Ibidem, Aneks, tabl. nr 2, s. 318. O tym forasterium (foresterium), czyli pomieszczeniach dla gości klasztornych, zob. ibidem.
12 Ibidem, Aneks, tabl. nr 3, s. 318. O kanapie, „czyli małej spiżarni, w której brat kanapariusz dzielił racje
żywnościowe (chleb, owoce)” zob. ibidem, s. 86.
13 Ibidem, Aneks, tabl. nr 4, s. 319 (według inwentarzy z lat 1775 i 1785). O tym refektarzu zob. ibidem, s. 85–86.
14 Ibidem, Aneks, tabl. nr 8, s. 324–325 (według inwentarzy z 1643, 1775, 1778 i 1785). O tej infirmerii
i aptece zob. ibidem, s. 87.
15 Ibidem, Aneks, tabl. nr 6, s. 321 (według inwentarzy z lat 1775 i 1778). O pomieszczeniach tych zob.
ibidem, s. 86.
16 Ibidem, Aneks, tabl. nr 11, s. 330 (według inwentarzy z lat 1775 i 1778). Była zaopatrzona „przede
wszystkim w różnego rodzaju miody”, ibidem.
17 Ibidem, Aneks, tabl. nr 5, s. 320 (według inwentarzy z lat 1775 i 1778). W schowku tym, będącym „pod
nadzorem gwardiana, chowano między innymi kawę, migdały, mydło, poduszki, sandały oraz sukno na
habity dla zakonników”, ibidem, s. 87.
18 Stelmach, też stelmasz, zajmował się konserwacją kół i części do wozów i bryczek.
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W rękopisie Zbiór inwentarzy kościoła i klasztoru Bernardynów we Lwowie, opatrzonym sygnaturą XXII-j-3, znajdują się dwa kolejne XVIII-wieczne inwentarze. Rękopis
ten ma wymiary 263 × 395 mm, liczy 472 strony, jest oprawiony w nowe półpłótno. Zawiera dziewięć inwentarzy kościoła i klasztoru bernardynów we Lwowie z lat
1785–1920, pisanych w językach łacińskim, polskim i niemieckim19. Inwentarze XVIII-wieczne zostały sporządzone w 1785 r. przez nieznanego bliżej zakonnika. Pierwszy,
napisany w języku łacińskim, nosi tytuł Inventarium Sacrorum Vasorum, praetiosorum
et apparamentorum Ecclesiae monasterii Patrum Bernardinorum sub titulo S. Andrea
Apostoli Leopoli in suburbio Haliciensi (s. 1–19). Strony od 20 do 40 są niezapisane.
Na końcu pod protokołem znajdują się podpisy dziewięciu zakonników, w tym prowincjała, Eukarpiego Weigla, i prefekta kościoła, Władysława Heina (s. 41–42). Drugi
inwentarz, napisany w języku polskim, nosi tytuł Regesta kuchni, forasteryum, refektarza, kuźni z ślusarnią, stelmaszni z stolarnią, y bednarnią etc. spisane Die 22-da Aprilis 1785 Anno sub regimine Adm[odum] R[everen]di Patris Benigni Buczyński pro tunc
custodis conventus Leopoliensis nec non commissarii conventum per Archidioecesimo
Leopoliense. Oddzielnie spisano w nim (s. 42a–42ń) sprzęty kościelne przechowywane w zakrystii20 oraz sprzęty i zapasy znajdujące się w różnych pomieszczeniach i zabudowaniach klasztornych (tabela 1), mianowicie w kuchni z kredensem (tu: cyna)
i dwoma składzikami, piekarni, refektarzu, kanapie, podwórzu za kuchnią, jatce21,
kurniku, dwóch stajniach, dwóch wozowniach, młynie końskim, wołowni, stajni,
kuźni, browarze, spichlerzu na zboże, oficynie na drugim podwórku, forasterium,
warsztatach szewskim i stelmacha.
Szósty XVIII-wieczny inwentarz znajduje się w rękopisie o sygnaturze XXII-j-4. Rękopis
ten ma wymiary 240 × 372 mm, liczy 62 strony, jest oprawiony w żółty półskórek22.
Inwentarz został sporządzony w 1788 r. w języku łacińskim na drukowanych formularzach przez nieznanego bliżej zakonnika. Nosi tytuł Inventarium sacrorum vasorum,
praetiosorum et apparamentorum ecclesiae sub titulo S. Andreae Apostoli PP. Bernardinorum in civitate Leopoliensi in suburbio Haliciensi (s. 1–40). Jest uwierzytelniony podpisami Benignego Buczyńskiego, kustosza klasztoru, oraz Jana Nowickiego, dziekana
miasta Lwowa (s. 40). Był kontynuowany do 1814 r. przez różnych autorów w językach łacińskim i polskim.
Siódmy, ostatni ze znanych XVIII-wiecznych inwentarzy znajduje się w rękopisie o sygnaturze XXII-j-5. Rękopis ten ma wymiary 244 × 382 mm, liczy 22 karty, jest oprawiony
w karton (ryc. 4)23. Został sporządzony także w 1788 r. przez nieznanego bliżej zakonnika w języku łacińskim na drukowanych formularzach. Nosi tytuł Inventarium sacrorum vasorum, praetiosorum et apparamentorum ecclesiae monasterii Patrum Bernardinorum sub titulo S. Andreae Apostoli in civitate Leopoliensi in suburbio Haliciensi (k. 1–21v).
19

H. E. WYCZAWSKI, Katalog, s. 150.

20

Por. przyp. 8.

21

Tu: miejsce uboju zwierząt.

22

H. E. WYCZAWSKI, Katalog, s. 150.

23

Ibidem.
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Ryc. 4. APB Kraków, rps XXII-j-5, Inventarium, k. 1. Fot. A. K. SITNIK
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Zamykają go: pieczęć klasztoru przedstawiająca św. Andrzeja apostoła, wyciśnięta przez papier w czerwonym wosku, oraz podpisy trzech zakonników lwowskich
z kustoszem klasztoru Bonifacym Licowskim na czele (k. 21r). Na końcu znajdują się
(k. 21v) protokół sporządzony 18 II 1788 r. przez dziekana lwowskiego Andrzeja Bikulskiego i nieczytelna pieczęć wyciśnięta przez papier na białym opłatku.
Oba inwentarze z 1788 r. są identyczne. Odnotowano w nich następujące paramenty
liturgiczne: mszalne kielichy z patenami, monstrancję, puszki na komunikanty (ciborium), relikwiarze podawane w czasie nabożeństwa wiernym do ucałowania (pacyfikały), krzyże ołtarzowe, świeczniki (candelabrum) i lampy, antependia, czyli zasłony
na przedniej części ołtarza (antependium), skrzyneczki z relikwiami (cista), amfory na
wodę do obmywania rąk przez kapłanów, naczynia do wody i wina używane w czasie
mszy (ampułki), trybularze do okadzania, kropidło z kropielnicą, obrazy ołtarzowe
i wiszące w kościele, wota, mszały, ornaty z dalmatykami (casula cum dalmaticis),
kapy (pluviale), alby (długa, biała szata używana przy czynnościach liturgicznych),
humerały (szata naramienna kapłana), obrusy ołtarzowe (mappa), ręczniczki używane w czasie mszy (manutergium), paski do przepasywania alb (cingulum), komże (superpelliceum), poduszki pod mszały (pulvinarium), baldachimy (baldachium),
krzesła (sella), zasłony (umbraculum), welony i dywany (supparia et tapeta), dzwonki
do mszy, szafy na paramenty liturgiczne, tabernakulum, sarkofagi i ołtarze znajdujące się w kościele. W sumie zawierają spis 325 wyżej wymienionych sprzętów kościelnych, których wartość oszacowano na 22 566,43 florenów. Ten ostatni inwentarz
prezentuję w fotokopiach (Aneks 2).
Począwszy od 1943 r., bernardyni i osoby świeckie w miarę możliwości przewozili
wyposażenie kościoła i klasztoru do położonych dalej na zachód klasztorów bernardyńskich, w tym do Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa i Rzeszowa24.

24 A. K. SITNIK, Wysiedlenie bernardynów ze Lwowa na podstawie wspomnień Teofila Tyrankiewicza OFM
(1880–1972), „Studia Franciszkańskie”, 13, 2003, s. 481–491.
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Aneks 1
Inwentarze z lat 1775 i 1785
Spis tabel
Tabela 1. Inwentarz rzeczy „kuchni, forasteryum, refektarza, kuźni z ślusarnią, stelmaszni z stolarnią, y bednarnią etc. spisane Die 22-da Aprilis 1785 Anno
sub regimine Adm[odum] R[everen]di Patris Benigni Buczyński pro tunc
custodis conventus Leopoliensis nec non commissarii conventuum per
Archidioecesimo Leopoliense”.
Tabela 2. Inwentarz narzędzi bednarza („bednarskie naczynie”) klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Tabela 3. Inwentarz narzędzi kotlarza („kotlarskie naczynie”) klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Tabela 4. Inwentarz warsztatu krawieckiego („rzeczy sartorii”) klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Tabela 5. Inwentarz składu krawca („oficyny sartorowskiej”) klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Tabela 6. Inwentarz narzędzi stelmacha („stelmaskie naczynie”) klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Tabela 7. Inwentarz warsztatu stolarza („rzeczy stolarni”) klasztoru bernardynów
we Lwowie z 1775 r.
Tabela 8. Inwentarz warsztatu szewca („szefczarni”) klasztoru bernardynów we
Lwowie z 1775 r.
Tabela 9. Inwentarz warsztatu ślusarza („rzeczy ślusarni”) klasztoru bernardynów
we Lwowie z 1775 r.
Tabela 10. Inwentarz składu ślusarza w górnej oficynie („rzeczy ślusarskich w oficynie górnej”) klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Tabela 11. Inwentarz browaru klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Tabela 12. Inwentarz kuźni i narzędzi kowalskich („kuźni i naczyń kowalskich”) klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Tabela 13. Inwentarz młyna klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Tabela 14. Inwentarz „sprzętów podwornych” klasztoru bernardynów we Lwowie
z 1775 r.
Tabela 15. Wykaz pomieszczeń i urządzeń w klasztorze bernardynów we Lwowie
wymienionych w tabelach 1–14.
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Tabela 1. Inwentarz rzeczy „kuchni, forasteryum, refektarza, kuźni z ślusarnią, stelmaszni z stolarnią,
y bednarnią etc. spisane Die 22-da Aprilis 1785 Anno sub regimine Adm[odum] R[everen]di Patris Benigni
Buczyński pro tunc custodis conventus Leopoliensis nec non commissarii conventum
per Archidioecesimo Leopoliense”
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Opis rzeczy
Kuchnia
Bań różnych nowych
Bań starych
Kotłów miernych
Kocieł wielki na wodę
Nakrywa do kotłów
Garków małych miedzianych nowych
Rądli nowych z pokrywami
Durszlak nowy duży
Brytwan z nakrywką nowy
Sagan z pokrywą nowy
Starych rądli z miedzianemi rączkami
Pokrywa miedziana
Rądli z żelaznemi rączkami
Kaneweczka z żelaznemi nuszkami i rączką
Łyżek starych miedzianych popsutych
Żelaznych łyżek
Deków miedzianych
Mosdzierzów spiżowych dużych
Żelazny tłuczek do nich
Sagan z pokrywą miedziany nowy
Obłożyn żelaznych para
Wilków
Drąk do wisznia kotła nowy z łańcuchami
Koło do obracania pieczeni z gwintem żelaznym
Donica kamienna do tarcia siemienia
Stołów
Rusztów
Rożnów
Sit
Solnica
Szafek na różne składy
Przetak
Wałków do rozrobienia ciasta
Ława na zawiasach
Tablic do wydawania porcyi
Kopków drewnianych małych
Siekier
Tarka z żelaznym kabłonkiem blaszana
Ściśnienie żelazne około kuchni i środkiem

Liczba
4
2
3
1
1
2
3
1
1
1
7
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
3
1
2
1
5
2
2
1
1
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Lp.
40
41
42
43
44
45
46
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2

Opis rzeczy
Graycar do obracania pieczeni
Rożynek do obracania kurcząt
Szczypce
Konar
Łopatka żelazna
Denarków żelaznych
Tasaków
Cena kuchenna
Was starych popsutych
Blatów dużych
Mis obręczowych
Półmisków
Salatyrek
Przystawek całych
Przystawek zepsutych
Talyrzy
Oﬁcyna kuchenna górna
Szuflat na mąki
Skrzyń z różnemi rzeczami pancernemi
Tac, faseczek, beczułeczek
Skrzynia na legumine
Leguminy po trosze
Oﬁcyna kuchenna dolna
Szuflat
Skrzynia na światło
Bań kamiennych
Piekarnia
Piekarski piec
Piec kucharski
Stolnie
Dziża
Stonkwi na buraki
Sito
Refektarz
Expositio venerabilis patris fratris Ludolphi carthusiani supra evangelia25
Roczne dzieje kościelne Cezara Baroniusza26
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Liczba
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
9
6
39
6
20
6
2
15
1
–
2
1
7
1
1
2
1
2
1
1
1

25 LUDOLPHUS DE SAXONIA, Vita Christi, Norimbergae 1478. Por. H. E. WYCZAWSKI, W. F. MURAWIEC, Święty Jan
z Dukli (około 1414–1484), Kalwaria Zebrzydowska 1997, s. 61.
26 Cezary BARONIUSZ, Roczne dzieie kościelne od Narodzenia Pana y Boga naszego Jesusa Christusa: Wybrane z rocznych dzieiow kościelnych Cesara Baroniusza, kardynała S.R.K. nazwanych Annales Ecclesiastici przez
X. Piotra Skarge Societatis Jesu, Kraków 1603. Por. A. K. SITNIK, Księgozbiór konwentu we Lwowie odzwierciedleniem zainteresowań intelektualnych bernardynów lwowskich II poł. XV–XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki
i Muzea Kościelne”, 81, 2004, s. 227, 242.
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Lp.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Opis rzeczy
Reguła ś. Franciszka pisana i drukowana27
Ordinarium provinciae28
Questiones regulares authore Roderici Emanuelis tomus primus29
Kazania na święta całego roku30
X. Jakuba Filipowicza meditacie na każdy dzień31
Marii de Agredo32 Thome a Cempis33
Książka łacińska godzkim druczkiem bez tytułu34
Brewiarzów małych starych podartych
Brewiarz duży stary
Mszał stary podarty
Katalog zmarłych braci35
Lucerna z szczypcami
Konew miedziana
Nalewka miedziana
Lustrów blaszanych
Lawaterz z dwoma baniami i nakrywkami i obłożeniem i spodem
cynowym
Obrusów starych
Ręczników
Tok
Stołów dębowych grątownie36 robionych z spodami dębowemi
z podnóżkami toczonemi listwami przyozdobionemi
Tablatury około całego refektarza dębowe fornerowane
Pieców szarych kratą obwiedzionych
Okien
Okiennic
Katederka do czytania dębowa

27

Ibidem, s. 244.

28

Statuty prowincji – ibidem.

Liczba
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
6
1
9
6
4
9
–
2
7
7
1

29 Emanuelis RODERICI [Manuel RODRIQUES], Quaestiones regulares [et] canonicae enucleatae, siue Resolutiones quaestionum regularium: ad formam compendii ita redactae [...] accesserunt plerisque resolutionibus
notae, retractationes, [et] additiones [...] auctore F. Hieronymo Roderico..., Lugduni 1634.
30

A. K. SITNIK, Księgozbiór konwentu we Lwowie, s. 234–237.

31

Prawdopodobnie chodzi o kazania ks. Filipowicza, ibidem, s. 227.

32

Może chodzi o Maria de Agredo, Mistyczne Miasto Boskie..., Kraków 1730.

33 Thomas à Kempis, De l’imitation de Jesus-Christ, Paris 1699. Por. A. K. SITNIK, Księgozbiór konwentu we
Lwowie, s. 246.
34

Zapewne inkunabuł.

35 Nekrolog. Por. A. K. SITNIK, Produkcja rękopiśmienna kancelarii Klasztoru oraz Prowincji Ruskiej i Galicyjskiej oo. Bernardynów we Lwowie jako podstawa zbiorów archiwalnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 78, 2002, s. 186.
36

Tzn. gruntownie, dokładnie, starannie.
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Lp.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

Opis rzeczy
Solniczek drewnianych starych
Kropielniczka miedziana
Łyżek blaszanych
Łyżek cynowych
Nożów z widelcami par
Kubków cynowych
Kubków blaszanych
Przed refektarzem skrzyń dużych
Pomniejszych
Ścirek
Szczotka do ścirania stołów
Szczotka do ocirania pajęczyn
Szufladek do zbirania nożów i do zmiatania
Krzyż
Grafka do otwierania okiennic
Kanapa
Konwi drewnianych na piwo
Blaszanek
Garniec blaszany
Liwar krzywy
Latarnia blaszana
Stół dębowy z trzema szufladami
Szafek
Obrazów matki boskiej
Blatury na chleb około kanapy dębowe
Kanapka pod konwi piwne
Drzwi do lochu z kratami na schody widocznemi
Szafka
Alembików
Podwórze za kuchnią
Studnia cembrowana pod daszkiem
Wiader okutych żelazem
Łańcuch do tychże wiader
Wał nabijany sztyftami
Korba żelazna
Koryt
Rynny do kuchni i kadź żelaznemi obręczami obita
Rynny do browaru
Jadka
Toporów starych
Karmuser stary
Szaba
Koryto
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Liczba
7
1
6
14
10
55
15
2
1
4
1
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
3
2
–
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
–
2
1
1
1
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Lp.
5
6
7
8
1
2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1
2
3
4
5
6
7
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8

Opis rzeczy
Piec z blachą żelazną
Stół
Okno z drucianą kratą
Drugie okno szklane
Szewczarnia
Okno z kratami drewnianemi
Piec
Kurnik
W oknie krata żelazna i druciana nad rzeźnią. Nad szewczarnią
gołębnik z dwoma kratami drewnianemi
Staynia
Szorów
Liców
Kantarów
Siodła z całym moderunkiem
Deraw
Ryngortów parcianych nadpsutych
Zgrzebło
Żłób
Drabina
Wozownia pierwsza
Kareta suknem zielonym obita z boków poduszki kitaykowe z trzema
taflami z jedną klamką spód czerwony materac sukienny zielony
staroświetczyzna
Wozownia druga
Wózek skórą obity okowany
Wózek biały na łańcuchach
Wozów parobczych okowanych
Załubnie
Sanie
Wag krzyżowych okutych
Wóz kryty płótnem obity z materacem
Staynia druga
Żłobów
Koni
Młyn koński
Czopów
Panewek
Wrzeciono
Ryfek żelaznych na wałach
Na kole palczastym ryfek dużych żelaznych
Kamieni zepsutych
Skrzynia, kosz koło kółka, tryby popsute
Koło młyna karmik na 8 wieprzów

Liczba
1
1
1
1
1
1

3

4
4
4
1
4
4
1
1
1

1

1
1
4
1
1
3
1
2
11
4
4
1
12
2
2
–
1
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Lp.

37

Czyli drąg.

Opis rzeczy
Wołownia
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Liczba

1
2

Żłobów
Drabina

2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Kuźnia
Miech kowalski
Kowadłów wielkich
Szparagów połamanych wielkich
Kamień do toczenia żelaz
Szynalice
Gwoździenic ręcznych
Młot wielki
Warchobel
Kliszczów
Srobel
Druszlaków popsutych
Sztukmayster
Młotek do kowania koni
Kropacz drewniany
Klocombrów
Nasrot
Chakownica żelazna
Moździeżów mosiężnych
Moździerzów wielkich żelaznych
Ankrów starych do morów
Obcynek
Pił do rzeńcia drzewa
Pił tracka
Kluczów do nakręcania kolasek
Śrubstaków z kluczem jednym
Drąk37 żelazny
Przeboy
Zegar do obracania pieczeni bez rożna
Dryl drewniany
Pilnik płaski nadpsuty
Pilnik półokrągły prosty
Pilnik okrągły
Pilnik mały plaskaty
Myslik
Rychternik
Aspis
Saclik

1
2
2
1
2
2
1
1
6
1
4
1
1
1
2
1
1
3
9
3
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Lp.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Opis rzeczy
Strempel
Szparag
Almisz do siekier
Młot wielki
Młotów zepsutych wielkich
Warchobel
Obcęgi małe
Kliszczów zepsutych
Druszlaków ręcznych
Snaydyzów ze śrubami
Snaydyzów z gwintownikami
Klinów żelaznych
Drąk żelazny
Pilników
Raszpla
Myski
Klupka
Bungical
Strempel
Młotków kotlarskich
Windayze do sznaydyze
Sagel do zębów
Drylów żelaznych
Szynalica wielka
Nożyce kotlarskie
Szczypce
Śrupsztak wielki z kluczem
Tokarnia ślusarska
Browar
Kocioł nowy, duży, dębowemi obłożony deszczkami
Kociełek na chmiel gotowania
Kać wielka z trzema żelaznemi obręczami opasana z klamrami
i wiekiem do zamykania
Kadź wielka z trzema żelaznemi obręczami
Przykadźków
Kadź średnia z dwoma obręczami żelaznemi obita
Szaflików
Nalewka
Czerpaków
Koryto do piwa
Koryto na wodę i do wosku wybijania
Prasa do wosku wybijania z babą na łańcuchu żelaznym wisząca
Rynewka od kotła do kadzi

Liczba
1
1
1
1
2
1
1
1
4
5
5
3
1
3
1
3
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
2
1
1
1
1
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Lp.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

38

Czyli piecyk.

Opis rzeczy
Kosz
Konew dwu usznia
Konewka jedno usznia
Kociuba żelazna
Szdebka do wyjmowania słodu
Piecik38 mizerny
Kadź trzema żelaznemi obręczami obita
Sypowek na młoto
Słodownia z narzędziem
Stelmasznia
Topór
Balayzów
Świderków
Ośników
Piłek małych
Piłka duża
Piłek pomniejszych
Świdrów jeden żelazny drugi drewniany
Świdrów wielkich
Siekiera
Motyczka
Cirklów drewnianych
Warstatów stolarskich z śrubami, bez śruby jeden
Chybanek z żelazem
Szerchublów z żelazkami
Szerchubel bez żelazka
Szuhtublów z żelazkami
Szpontublów z żelazkami
Szemsublów z żelazkami
Ulhów z żelazkami
Spicublów z żelazkami
Tygiel odkuwany, spiżowy, stary
Tłuczek żelazny
Młotek żelazny
Raszmudel
Raszplów
Pilnik stary
Pilnik nowy
Dłutów średnich
Dłutek małych
Dłutów do toczenia
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Liczba
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
3
3
2
1
2
2
2
1
1
2
4
1
2
1
2
2
2
2
3
1
1
1
1
2
1
1
2
7
2
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Lp.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
1
2
3
4
1
2
39

Czyli warsztat.

Opis rzeczy
Świdrów średnich
Świdrów pomniejszych
Wikulmusów drewnianych
Blacha od świdra do wiercenia kół
Hajduk
Śrubcęgów z śrubami
Fajerka miedziana z nóżkami, stara
Fajerka zepsuta
Fajerka żelazna z kratką
Skrzynia sosnowa do chowania naczynia
Warstat39stelmaski
Żelazek do chyblów i inszego naczynia stolarskiego
Snaydyz ze świdrem drewnianym
Świder żelazny do kręcenia śrub
Chiraza
Pazórków żelaznych
Naciągaczów żelaznych
Żelazo do łupania deszczek
Świderek na rowy
Szaber
Ośnik krzywy
Wontorników
Olsztuk drewniany do tokarni
Toporek zepsuty stary
Puklów z żelazkami
Szpantubel
Młotek kotlarski
Szwayca
Sztuk drewnianych stolarskich
Kielni mularskich
Młotek
Zacyza
Szczotka do pobielania
Zaciągaczów
Spiklirz
Żyto
Rheczka
Pszenica
Jęczmień
Staynia
Żłobów
Drabina

Liczba
2
2
2
1
1
9
1
1
1
1
1
8
3
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
1
4
1
1
1
13
3
1
1
1
2
–
–
–
–
2
1
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Lp.
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Opis rzeczy
Oﬁcyna na drugim podwórzu
W jednym pokoju stolik i szafka
W drugim stół
W drugich pokojach stolików
Forasterium40
Portret Fryderyka Augusta III króla polskiego
Andrzeja Odrowąża fundatora tutejszego
Marii Józefy Austriaczki królowej polskiej
Leona Szeptyckiego biskupa lwowskiego halickiego i kamienieckiego
Jana Skarbka metropolity lwowskiego
Theofili z książąt Radziwiłłów Morawskiej
Jerzego Mniszcha
Karola xiążęcia Radziwiłła wojewody wileńskiego
Anny z Potockich Potockiej wojewodziny kijowskiej
Władysława IV z łaski boskiej króla polskiego i szwedzkiego
Franciszka Salezego Potockiego wojewody kijowskiego
Elżbiety Kalinowskiej
Zygmunta III króla polskiego
Ludwika Kalinowskiego starosty winnickiego
Kiliana Wisłockiego
Jana Karola Chodkiewicza wodza na szkle
Olexa naslednika moskiewskiego
Obraz Pana Jezusa ukrzyżowanego
Waz farfurowych z nakrywkami
Blat farfurowy cały
Blatów zepsutych farfurowych
Imbryków cynowych starych
Imbryków glinianych nadpsutych jeden biały drugi szary
Fliżanka41
Łyżek wielkich i nowych głębokich
Łyżek płytkich cynowych
Łyżek płytkich pomniejszych
Nożów z widelcami par
Łyżek cynowych
Widelców bez nożów
Solniczek prostych szklanych
Solniczek kryształowych
Farfurek głębokich
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Liczba
–
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
2
2
1
2
2
2
8
9
3
2
2
6

40 Wymienione tu obrazy znajdujące się w forasterium bernardyni przenieśli w pierwszej połowie XIX w.
do zakrystii kościoła, a w 1908 r. oddali do Muzeum Narodowego im. Króla Jana III Sobieskiego, K. A. SITNIK,
Bernardyni lwowscy, s. 86.
41

Czyli filiżanka.

o. Aleksander Krzysztof SITNIK OFM

370

Lp.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Opis rzeczy
Farfurek płytkich
Obrus duży gdański
Obrusów pomniejszych tutejszej roboty
Serwet
Kieliszków podługowatych do zdrowia
Kielichów przydużych do zdrowia
Kieliszek ślufowany bez denka
Kieliszków kolejnych
Kieliszków stołowych
Fuletek okrągłych na wodę
Fuletek okrągłych na wino do wody całych
Nadpsutych
Fuletek podługowatych maleńkich
Fuletek podługowatych na wino
Szklanek
Lampeczka prosta
Karafinek
Taboretów
Krzeseł skórą obitych mniejszych
Większe
Dywan duży
Kredens

Liczba
6
1
2
5
5
2
1
2
18
42
15
3
8
37
6
1
2
7
7
1
1
1

Źródło: APB Kraków, rps XXII-j-3, Zbiór inwentarzy, s. 42a–42ń.

Tabela 2. Inwentarz narzędzi bednarza („bednarskie naczynie”)
klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Opis rzeczy
Ławek z żelazem do fugowania
Naciągaczów żelaznych
Chyblów z żelazami
Pilnik
Raszpla
Cweyzwaga
Piłka ręczna
Oła
Cyrklów żelaznych
Cyrkiel drewniany
Karwaserów
Sznaycer
Ośników krzywych
Ośniczek prostych
Żelazo do łupania desek

Liczba
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
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Lp.
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Opis rzeczy
Świder ingarowy
Świderek z korbą żelazną do czopów
Ślazek żelaznych
Szaber
Wątorników
Świder prosty do czopów
Korba z świderkiem
Żelazo od chybla
Żelazny obręcz z żelaznym kluczem
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Liczba
1
1
2
1
5
1
1
1
1

Źródło: APB Kraków, rps XXII-j-2, Regestra ecclesiae, s. 28.

Tabela 3. Inwentarz narzędzi kotlarza („kotlarskie naczynie”)
klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Opis rzeczy
Szparagów krzywych żelaznych
Formla rurna żelazna
Drąg kotlarski
Drąszków42 żelaznych pomniejszych
Nożyce
Kleszczów
Młotków różnych
Szufel żelaznych
Młotek bez rączki
Niewiadomego żelaza w nazwisku

Liczba
2
1
1
2
1
3
12
2
1
3

Źródło: APB Kraków, rps XXII-j-2, Regestra ecclesiae, s. 31.

Tabela 4. Inwentarz warsztatu krawieckiego („rzeczy sartorii”)
klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

42

Czyli drążków.

Opis rzeczy
Żelaz różnych
Haczyków do noszenia żelaz
Kolek żelaznych pod żelaza
Nożyc
Lawaterz stary, miedziany
Miednica mosiężna zepsuta
Kropielniczka miedziana
Wilk żelazny do pieca
Wiosełka żelazne do pieca

Liczba
4
2
4
4
1
1
1
1
1
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Lp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Opis rzeczy
Blach żelaznych w piecu
Lichtarz żelazny ze szczypcami
Klocków do czapek
Klocek do kołnierzy tercjarskich
Prasulców
Forma na ornaty
Form na dalmatyki
Form do obszywania pończoch i czapek
Szwaye żelaznych z kutkami
Szlaków tasiemkowych
Miotełka brzozowa
Miotełka ryżowa
Szczoteczka ręczna do zmiatania
Szczoteczka do chędożenia
Młotek żelazny
Siekierka
Linii wielkich do krajania
Koneweczka na piwo
Szlabanków do sypania43
Obrazów malowanych
Okien

Liczba
2
1
4
1
4
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
3
7
3

Źródło: APB Kraków, rps XXII-j-2, Regestra ecclesiae, s. 26.

Tabela 5. Inwentarz składu krawca („oficyny sartorowskiej”)
klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Opis rzeczy
Tektur baranich starych bez koców
Tektur z kocami
Tektura sukienna niedzwiedzami podszyta
Koców bez tektur
Kożuszków baranich
Struzaków
Habitów starych z kapturami
Płaszczów
Poduszek

Źródło: APB Kraków, rps XXII-j-2, Regestra ecclesiae, s. 32.

43

Czyli spania.

Liczba
9
2
1
2
2
17
20
16
20
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Tabela 6. Inwentarz narzędzi stelmacha („stelmaskie naczynie”)
klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Opis rzeczy
Topór
Balayzów wielkich jedna ukośna, druga okrągła
Balayza mniejsza
Świderek grabczasty
Ośnik
Piłka ręczna
Świdrów większych
Świdrów wielkich
Siekiera
Cyrkiel drewniany

Liczba
1
2
1
1
1
1
3
2
1
1

Źródło: APB Kraków, rps XXII-j-2, Regestra ecclesiae, s. 27.

Tabela 7. Inwentarz warsztatu stolarza („rzeczy stolarni”)
klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Opis rzeczy
Warsztatów z drewnianemi śrubami
Filtanków z żelazami nowo sprawionych
Szerchublów nowych z żelazami
Szlichszlublów nowych z żelazami
Szpontubel stary jeden, do którego żelazek duże
Gzempsublów
Spicublów
Kielublów
Ulklów
Siekier
Tygiel odliwany spiżowy
Tłuczek odliwany spiżowy
Młotek żelazny
Żaga
Haków żelaznych do warsztatów
Raszmudlów drewnianych
Obcęgi
Raszpla
Pilników
Cyrkiel żelazny
Dłut różnych
Gruntbalayza
Gipcząski
Klubka mała żelazna
Świder duży

Liczba
3
2
2
3
1
3
2
2
6
2
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
6
1
1
1
1
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Lp.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Opis rzeczy
Świderków małych
Winkielmusów drewnianych
Germudlów drewnianych
Winkielaków drewnianych
Grunthubel z żelazkiem
Hajduków drewnianych
Śrubcwengów
Piłek dużych
Piłka mniejsza
Piłek małych
Oła stara
Fajerka żelazna z dynarkami
Skrzynia nowa sosnowa do chowania naczynia
Szpuntublów
Sztabów
Szlichtubel cyrklasty
Szorchubel cyrklasty
Szorchubel gładki
Żelazek do chyblów
Korba drewniana

Liczba
3
2
2
2
1
2
13
2
1
2
1
1
1
2
4
1
1
1
4
1

Źródło: APB Kraków, rps XXII-j-2, Regestra ecclesiae, s. 26–27.

Tabela 8. Inwentarz warsztatu szewca („szefczarni”)
klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Opis rzeczy
Młotek wielki jeden, mały jeden
Cęgi 1, obcęgi 1
Krawalników
Szpilartów
Szydeł
Cyrklów
Pilników
Raszpla
Piłka żelazna
Kopyt
Pocięglów
Kolanków
Tareczek
Wanienka
Cebrzyk
Prawidła
Stołków

Liczba
2
2
2
2
6
2
2
1
1
17
2
3
2
1
1
1
2
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Lp.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Opis rzeczy
Koników
Miska na klayster
Śrubstak
Ćwieczków
Szczeci wiązek
Hasek par
Krucyfix blaszany
Gryszpulców
Krawalniczek
Galant
Szczotka
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Liczba
1
1
1
28
2
2
1
2
4
1
1

Źródło: APB Kraków, rps XXII-j-2, Regestra ecclesiae, s. 59.

Tabela 9. Inwentarz warsztatu ślusarza („rzeczy ślusarni”)
klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Opis rzeczy
Śrubstaków żelaznych z kluczami
Klubek ręcznych żelaznych
Kropacz żelazny
Młotków warsztatnich
Drel oboręczny żelazny
Ramka żelazna z piłką
Ramek z bukwelami
Pilników płaskich
Pilników okrągłych
Pilników trzygraniastych
Szlatwel angielski trzygraniasty
Szlatwel płaski
Pilnik rakuski półokrągły
Pilnik przytarty płaski
Pilników płaskich pomniejszych
Meszlów większych
Kiernalów
Drelów małych
Zenkal
Bukielów ręcznych
Druszlak warsztacki okrągły
Druszlaków mniejszych
Rychterników różnych
Rychternik graniasty
Żelaz do drylowania oboręcznych
Cyrklów mniejszy i większy
Dłutek płaskich

Liczba
2
2
1
2
1
1
2
4
3
3
1
1
1
1
2
4
2
3
1
2
1
3
7
1
2
2
2
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Lp.
28
29
30
31
32
33
34

Opis rzeczy
Klufta mała
Mlech
Szydeł
Kowadło
Naysrot
Gwoździownica
Grasmesel

Liczba
1
1
2
1
1
1
1

Źródło: APB Kraków, rps XXII-j-2, Regestra ecclesiae, s. 29.

Tabela 10. Inwentarz składu ślusarza w górnej oficynie
(„rzeczy ślusarskich w oficynie górnej”) klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Opis rzeczy
Snaydyska
Tokarnia ślusarska żelazna
Stary kawałek do niej
Nożyczki do rznięcia blachy
Kluba do okien zawiasowych
Ramka do bukwela
Przebwy
Meszlów półokrągłych
Meszlów płaskich
Dłutek małych
Cyrkiel żelazny
Tygielków miedzianych małych
Świderek mały
Szlatwelów angielskich półokrągłych jeden wielki, drugi mały,
trójgraniastych dwa, płaski jeden
Szlatwelów ordynaryjnych półokrągłych
Pilników gładkich wyrobionych wielkich
Pilników mniejszych
Pilników półokrągłych
Pilników okrągłych
Pilników półokrągłych większych
Pilników trzygraniastych większych
Pilniczków wytartych
Pilniczków maleńkich
Drylowników
Rychternik
Sznaydyska maleńka
Druszlaczków
Pumexu w papirze trochę
Trypli w worku trochę

Źródło: APB Kraków, rps XXII-j-2, Regestra ecclesiae, s. 29–30.

Liczba
1
1
1
1
1
1
1
6
5
5
1
2
1
5
2
5
6
5
5
2
2
2
2
3
1
1
3
-
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Tabela 11. Inwentarz browaru klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Lp.

Opis rzeczy

Liczba

1

Kocioł wielki miedziany

1

2

Kocioł mały miedziany

1

3

Kadzi piwnych wielkich z sześcią obręczami żelaznymi

2

4

Kadź do zalewania słodu z obręczą żelazną

1

5

Przycierków

1

6

Koryto do ciągnienia wody

1

7

Konwi dwuusznych

2

8

Konwi pomniejszych

4

9

Naliwek drewnianych

2

10

Siekiera

1

11

Piła do rznięcia drew

1

12

Sit do rozbierania miodu

3

Źródło: APB Kraków, rps XXII-j-2, Regestra ecclesiae, s. 28–29.

Tabela 12. Inwentarz kuźni i narzędzi kowalskich („kuźni i naczyń kowalskich”)
klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Lp.

Opis rzeczy

Liczba

1

Miech kowalski

1

2

Kowadło większe

1

3

Szparagów wielkich

2

4

Szparagów mniejszych

2

5

Kamień do toczenia żelaz z korbą żelazną

1

6

Szynalic wielkich

2

7

Szynalica mała

1

8

Almirzów do siekier

2

9

Gwoździenic ręcznych

10

10

Młotów wielkich

6

11

Warchąblów

11

12

Warchąblów zepsutych

2

13

Obcęgów

4

14

Kliszczów

13

15

Śrublów

4

16

Druszlaków różnych

10

17

Snaydyzów różnych

4

18

Nawiertacz

1

19

Łyszka wielka do ołowiu

1

20

Strug maystrów

2

21

Młotków do kowania koni

2

22

Kropacz żelazny

1
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Lp.

Opis rzeczy

Liczba

23

Raszpla do koni

24

Motyk do węgla

1
4

25

Klinów żelaznych

3

26

Siekier w kuźni

4

27

Rydlów kowanych

4

28

Klocombrów

2

29

Nasrut

1

30

Osnik

1

31

Hakownica żelazna

1

32

Moździerzy do strzylania spiżowych

3

33

Moździerzy żelaznych do strzylania

8

34

Ankrów starych, murowych, dużych

2

35

Ankry starej sztuka

1

36

Pił do rznięcia kłud

2

37

Rożen wielki w koło zygarowe

1

38

Snaydyska

1

39

Kluczów do nakręcania kolasek

3

40

Śrubsztak z kluczem

1

41

Drągów murowych żelaznych

2

42

Obręczów żelaznych do kadzi

4

43

Wilczków żelaznych

2

44

Blacha żelazna

1

45

Ankry, kawałków

2

46

Skrzynka drewniana do kucia koni z naczyniem

1

47

Młot zepsuty

1

48

Sztuka żelaza do wybijania blach

1

Źródło: APB Kraków, rps XXII-j-2, Regestra ecclesiae, s. 30–31.

Tabela 13. Inwentarz młyna klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Lp.
1
2
3
4
5

Opis rzeczy
Siekiera zepsuta stara
Oszkardów do nasiekiwania kamieni
Piłka
Pytlów
Koni do młyna

Źródło: APB Kraków, rps XXII-j-2, Regestra ecclesiae, s. 31.

Liczba
1
2
1
2
3
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Tabela 14. Inwentarz „sprzętów podwornych” klasztoru bernardynów we Lwowie z 1775 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Opis rzeczy
Kolaska ze wszystkim okuta
Wasąk stary skórą obity
Wasążek stary deszczkami obity
Sani parowych zatubniastych
Wozów wołowych okutych
Wozów konnych okutych na cztery konie
Wózek jednokonny okuty
Kół kowanych luźnych
Wóz kowany imć. Pana Murawskiego44, konwencki zaś u niego
w Chodaczkowie45
Koni różnej maści z kwestarskimi
Wołów roboczych
Loch starych i młodych rodzajnych
Kiernoz jeden stary drugi młody
Roczniaków
Prosiąt
Chomątów starych
Szlów parcianych z rzemiennemi licami par
Naszelników kowanych par
Naszelników luźnych par
Lice rzemienne
Sani prostych końskich i wołowych
Wózek parokonny okuty nowy
Byków parę we wsi panieńskiej na paszy
Baranów z capami na paszy w zboiskach
Skór baranich większych niewyprawnych
Skór baranich małych niewyprawnych
Skór wołowych niewyprawnych
Skóra jałowicza niewyprawna
Skórka cielęca niewyprawna

Źródło: APB Kraków, rps XXII-j-2, Regestra ecclesiae, s. 32.

44

Nieznany bliżej dobrodziej klasztoru.

45

Wieś w powiecie tarnopolskim.

Liczba
1
1
1
1
2
2
1
13
1
12
8
7
2
5
6
4
3
3
1
1
5
1
2
10
19
2
4
1
1
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Tabela 15. Wykaz pomieszczeń i urządzeń w klasztorze bernardynów we Lwowie
wymienionych w tabelach 1–14
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Pomieszczenie
Browar
Cela kustosza
Cena kuchenna [kredens]
Chór
Forasterium stare
Forasterium nowe
Gołębnik
Infirmeria
Jatka, tu: miejsce uboju zwierząt
Kanapa, tu: mała spiżarnia, w której brat kanapariusz dzielił
racje żywnościowe (chleb, owoce)
Kuchnia
Kurnik
Kuźnia
Loch
Młyn
Młyn koński, tu: napędzany przez konie chodzące w kieracie
Oficyna górna
Oficyna kuchenna dolna
Oficyna kuchenna górna
Oficyna na drugim podwórzu
Piekarnia
Piwnica
Podwórze za kuchnią
Podwórze drugie
Pomieszczenie krawca
Narzędzia bednarza
Narzędzia kotlarza
Narzędzia stelmacha
Refektarz
Sadzawka
Składzik przy celi kustosza
Składzik ślusarza
Spichlerz
Stajnia
Stajnia druga
Studnia
Warsztat krawiecki
Warsztat stelmacha
Warsztat stolarski
Warsztat szewca

Pisownia oryginalna
Browar
Cela kustosza
Cyna kuchenna lub cena kuchienna
Chor
Forasterium stare
Forasterium nowe
Gołębnik
Infirmarya
Jadka
Kanapa
Kuchnia
Kurnik
Kuznia y naczynie kowalskie
Loch
Młyn
Młyn konski
Officyna na gurze przy celi o. Kustosza
Oficyna kuchienna dolna
Oficyna kuchienna gorna
Oficyna na drugim podworzu
Piekarnia
Piwnica
Podworze za kochniu
Podworze 2-gie
Officyna sartorowska
Bednarskie naczynie
Kotlarskie naczynie
Stelmaskie naczynie
Refektarz
Sadzawka
Składzik przy celi kustosza
Składzik slusarza
Spiklirz
Staynia
Staynia 2-ga
Studnia
Sartorya
Stelmasznia
Stolarnia
Szewczarnia
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Lp
41
42
43
44
45

Pomieszczenie
Warsztat ślusarza
Wołownia, tu: obora
Wozownia pierwsza
Wozownia druga
Zakrystia
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Pisownia oryginalna
Slusarnia
Wołownia
Wozownia 1-sza
Wozownia 2-ga
Sacristia lub zakrystyia

Słownik trudniejszych terminów pojawiających się w tabelach 1–15
alba – długa, biała szata używana przy czynnościach liturgicznych
alembik – naczynie służące do destylacji cieczy, do oczyszczania gorzałki
almirz, almisz – almarza, czyli szkatułka, skrzynka
ankier – kotew, wiązanie stalowe służące przy budowie
antependium – zasłona na przedniej części ołtarza
antyfonarz – księga liturgiczna zawierająca teksty liturgiczne z nutami do śpiewania
aspis – aspa, czyli zawias, skobel
balayza – balajsa, czyli dwuramienna dźwignia obracająca się około osi
bania – pękaty garnek
blaszanka – naczynie z blachy
blatura – tu: dębowy chlebak
bukiel – piła ręczna kabłąkowa
bukwel – wypukła ozdoba metalowa
bungical – bliżej nieznane narzędzie w kuźni
cap – samiec kozy, zwłaszcza stary lub wykastrowany
cebrzyk – mały ceber, naczynie z klepek
cena – kredens, też pomieszczenie na narzędzia
chakownica zob. hakownica
chędożenie – tu: czyszczenie
chiraza – bliżej nieznane narzędzie w stelmaszni
chomąto – część uprzęży w kształcie kabłąka, na miękkim podkładzie, wkładana na
szyję koniowi
chybanek – cybant, czyli klamra żelazna
chybel – hebel, strug

382

o. Aleksander Krzysztof SITNIK OFM

cweyzwaga – cwejzwaga, drążek, do którego przyczepia się orczyki u wozu
cyna zob. cena
dalmatyka – szata używana w czasie liturgii przez diakona
deko – tu: pokrywka
denarek zob. dynarek
deraw – dera, derka, gruby koc służący jako okrycie na konie
diurnał – brewiarz częściowy, zawierający tylko godziny kanoniczne dnia w brewiarzu (bez matutinum)
drel, dryl – świder
druszlak – durszlak, cedzak
drylownik – rodzaj świdra
dynarek – trójnóg żelazny, na którym stawiano garnki w ogniu dla szybszego zagotowania
dziża – dzieża, duże, drewniane naczynie do rozczyniania i mieszania chleba
fajerka – krążek żeliwny służący do zmniejszania otworu w piecyku
farfurka – naczynie fajansowe, porcelanowe
farfurowy – fajansowy, porcelanowy
faseczka – mała faska, czyli beczułka do przechowywania produktów spożywczych
filtanek – filunek, ramka jako ozdoba w wyrobach stolarskich, otoczyna
forasterium – pomieszczenie dla gości klasztornych
formla rurna – forma piecowa
fornerowane – fornirowane, obłożone drewnianą okleiną
fugowanie – wypełnianie szczelin, tu: przez bednarza między deskami w beczce
fuletka – naczynię na wodę, wino
galant – tu: drewno do polerowania podeszwy obuwia
germudel – urządzenie do przycinania listew
gibcząski – gibcążki, obcążki do naciągania drutu
graduał – księga liturgiczna obejmująca gregoriańskie śpiewy mszalne
grafka – metalowy drut o jednym końcu zaopatrzony w zaczep do otwierania okiennic
grasmesel – przecinak duży
graycar – grajcar, tu: urządzenie w kształcie korkociągu do obracania pieczeni
gruntbalayza – gruntbalajza, pionownica
grunthubel – gruntubel, hebel (strug) do laskowania

Inwentarze klasztoru i kościoła bernardynów we Lwowie

383

gryszpulec – szpikulec do przekłuwania skóry
gwoździenica – gwoździownica, płyta z otworami do ręcznego kucia gwoździ
gzempsubel – rodzaj hebla (struga)
hajduk – tu: bliżej nieznane narzędzie w stelmaszni
hakownica – długa strzelba z hakiem służącym do podpierania jej przy strzale lub
zaczepiania o blanki murów, używana w XV–XVII w.
haska – skóra, którą szewc kładzie na wierzchu kopyta
humerał – szata naramienna kapłana używana podczas sprawowania liturgii
ingarowy – ingerowy, dodany, tu: nowy
jadka zob. jatka
jałowicza – jałowica, tu: skóra z jałówki, czyli młodej krowy
jatka – tu: miejsce uboju zwierząt
kabłonek – kabłąk
kanapa – mała spiżarnia, w której brat kanapariusz dzielił racje żywnościowe (chleb,
owoce)
kanapka – małe pomieszczenie do przechowywania konwi z piwem
kancjonał – śpiewnik ze zbiorem śpiewów liturgicznych
kaneweczka – koneweczka, mała konewka
kantar – rodzaj skórzanej uzdy bez wędzidła
karmik – karmnik, tu: chlewek lub odgrodzona część chlewu, w której tuczy się
wieprze
karmuser – nóż rzeźniczy
karwaser – tu: bliżej nieokreślone naczynie bednarskie
katederka – tu: mała katedra, czyli podium ze stojącym na nim pulpitem do czytania
kielubel – rodzaj hebla (struga)
kiernal – kierner, stal ostro zakończona do znaczenia miejsc, w których mają być
borowane dziury
kiernoz – knur, samiec świni domowej
kitaykowe – jedwabne (kitajka – cienka, jedwabna tkanina)
klayster – klajster, klej
kliszcz – kleszcze, narzędzie z dwoma ruchomymi uchwytami do trzymania lub
wyciągania czegoś
klocomber – pień, kloc
kluba – klamra, skobel
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klubka – mała klamra
klufta – szczypce do ognia
klupka – mała klupa, czyli średnicomierz
kociuba – tu: pogrzebacz
kolanko – tu: kolanko szewskie
kolaska – lekki powozik na dwóch kołach
kolka („kolek żelaznych pod żelaza w zakładzie krawieckim”) – rodzaj igły
kołnierz tercjarski – tercjarze nie nosili przy habicie kaptura, ale kołnierz przy szyi
komża – biały, krótki do kolan strój używany podczas liturgii
konar – tu: zapewne tyczka
konew – naczynie do noszenia i przechowywania płynów
konie kwestarskie – konie przeznaczone do użytku kwestarza, na wyjazd na kwestę
konik – tu: spinacz
konwencki – klasztorny, w dyspozycji konwentu
korporał – lniana, kwadratowa chusta, którą się podkłada pod kielich i patenę,
monstrancję, cyborium w czasie liturgii
kowany zob. wóz kowany
krawalniczek – mały krawalnik, krawalniczka
krawalnik – przyrząd do krojenia skóry na buty
kropacz – typ broni obuchowej
kutki zob. szwaye z kutkami
kwestarz – zakonnik zbierający datki na utrzymanie klasztoru
lawaterz – umywalnia w kształcie misy znajdująca się w zakrystii dla kapłanów przed
mszą i przed refektarzem dla zakonników przed posiłkiem
legumina – kasza, mąka, groch
lice – lejce
liców zob. lice
linia – tu: linijka do krajania materiału
linii zob. linia
liwar – lewar, zakrzywiona rurka, wprowadzona jednym końcem do naczynia, umożliwiająca przelanie cieczy z naczynia
loch – piwnica
lucerna – tu: lampa
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manipularz – część ubioru liturgicznego, rodzaj małej stuły zakładanej na lewą rękę
przez kapłana, subdiakona i diakona w czasie mszy, dziś nieużywany
martyrologium – ułożona kalendarzowo księga opisująca krótkie dzieje męczenników
i obchodzonych uroczystości
meszel – mesel, stalowe narzędzie używane do przecinania blachy, prętów itp.; przecinak
mlech – tu: miech
moździerz – mosiężne naczynie kuchenne z tłuczkiem, a także działo o krótkiej lufie
myska – część uzbrojenia ochronnego
myslik zob. myska
naczynie – tu: określenie narzędzi, np. bednarskich
nalewka – napój alkoholowy przyrządzony sposobem domowym przez zalanie spirytusem owoców suszonych lub świeżych; tu: także naczynie do przechowywania
płynów
naliwka zob. nalewka
nasrot, nasrut, naysrot – żelazo podobne do klina, do dzielenia rozpalonego żelaza;
szrotyzn
naszelnik – tu: szelki, część uprzęży
obcynek – obcinacz, narzędzie kowalskie
obłożyn – obłóżki, narzędzie do nakładania lemiesza
oficyna – tu: 1. pomieszczenie w klasztorze przeznaczone na składy różnych rzeczy
lub warsztat; 2. pokój gościnny; 3. budynek znajdujący się na zapleczu klasztoru
lub doń dobudowany
ogórki kiszone w sadzawce – ogórki kiszono w kamiennym naczyniu i zatapiano
w sadzawce dla uzyskania niższej temperatury
okowany – tu: z okutymi żelazem kołami
olsztuk – bliżej nieznana część drewniana tokarni
oła – olśnik, rodzaj noża do strugania drewna
osnik zob. ośnik
ośniczek – mały ośnik
ośnik – ręczne narzędzie do strugania i korowania drewna
palka – kwadratowe, sztywne przykrycie na kielich używane w czasie mszy
paramenty liturgiczne – szaty, naczynia i inne przedmioty używane w czasie liturgii
parowe – zob. sanie parowe zatubniaste
piec szary – kominek
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pocięgiel – pasek rzemienny służący szewcowi do przytrzymywania buta podczas
pracy
pocięglo zob. pocięgiel
podworny – tu: służący na potrzeby dworu
prasulec – żelazko
przeboy – przeboj, gwóźdź, którym kowal dziurawił żelazo
przebwa – bliżej nieznane narzędzie ślusarza
przecier – kadź do wody
przetak – sito do oczyszczania ziarna
przycierków zob. przecier
przystawka – mała miska
pukiel – rodzaj okrągłej tarczy
puklów zob. pukiel
pytel – worek muślinowy, przez który przesiewano mąkę po przejściu przez maszyny
przemiałowe, sito
pytlów zob. pytel
rakuski – austriacki
raszmudel – raszka, szczotka o żelaznych zębach
raszpla – stalowy pilnik o grubych nacięciach, tarnik
raszpla do koni – pilnik do końskich kopyt
rheczka – ryczka, stołek
rurna zob. formla rurna
rychternik – młotek ostry do prostowania stali hartowanej w przedmiotach płaskich
rydel – wąska łopata
ryfka – rychwa, okucie metalowe na końcu drewnianego narzędzia, obrączka żelazna
rynewka – tu: rynienka
ryngort – pas wierzchni, którym się opasuje kulbakę
rzeczy pancerne – tu: rzeczy kute, żelazne
saclik – cedzik
sagel – garnek żelazny
sanie parowe zatubniaste – tu: sanie podwójne okryte materiałem chroniącym przed
wiatrem
sartor – krawiec
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sartornia – warsztat krawiecki, krawczarnia
skrzynia na światło – skrzynia, w której przechowywano świece
słodownia – pomieszczenie, w którym odbywa się przerób zboża na słód
snaydyska, snaydyz – bliżej nieznane narzędzie w kuźni
spicubel – rodzaj hebla (struga)
srobel – drapaczka, zgrzebło
staroświetczyzna – tu: staroświecki
stelmasz – stelmach, rzemieślnik zajmujący się wyrobem kół i innych części wozów,
kołodziej
stokłosa – trawa używana jako pasza
stolnie – tu: stolnica, drewniany blat służący do zagniatania ciasta
stonkiew – stongiew, naczynie
strempel – stempel, długi pręt do ubijania prochu w lufie
struzak – siennik
sypowek – tu: zsyp na wysłodziny
szaba – skrobak
szaber – dłuto, łom
szaflik – naczynie o okrągłym dnie, zwykle drewniane, z dwoma lub jednym uchwytem
szdebka – łopatka
szemsubel – najczęściej wąski hebel (strug), nóż hebla znajduje się na całej szerokości
skrzynki heblowej, tak że można heblować aż do kątów
szerchubel – rodzaj hebla (struga)
szewczarnia – warsztat pracy szewca
szlabanek – szlaban, rodzaj prostego tapczanu do spania
szlak tasiemkowy – barwna tasiemka pasmanteryjna, motyw dekoracyjny w postaci
barwnego pasa
szlatwel – bliżej nieznane narzędzie w ślusarni
szlichszlubel, szlichtubel – szlichthubel, hebel (strug), którym się bierze pierwszy wiór
szlów zob. szlówka
szlówka – część uprzęży
sznaper – rygiel
sznaycer – sznycer, nóż stolarski do strugania
sznaydyska, sznaydyze – świder półokrągły
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szor – odmiana uprzęży końskiej
szorchubel – rodzaj hebla (struga)
szpantubel, szpontubel, szpuntubel – rodzaj hebla (struga)
szparag – stojak, kobyłka
szpilart – szpilor, śpilar do przybijania kołków w obcasach
szpryca – sikawka
sztaba – drąg żelazny, młot
sztukmayster – skrzynia żelazna z zamkiem i kluczem
sztyft – cienki gwoździk z małą główką
szuhtubel – z niem. Schrupphobel: hebel (strug) do ściągania grubych warstw w celu
wyrównania miejsc po ścinaniu piłą i stworzenia przybliżonych grubości materiału
obrabianego
szwayca, szwaye – szwajca, wielkie szydło
szwaye z kutkami – szydła z otworami do przewlekania dratwy
szynalica – narzędzie do wbijania gwoździ do obijania szyn kołowych
ściśnienie [żelazne] – szczęki, imadło
ślazka – szlaga, młot drewniany
ślufowany – tu: szlifowany
śróblów zob. śrubel
śrubcweng, śrubcęga – śruba drewniana do ściśnięcia wziętych na klej części
śrubel – siekacz, nóż w kowadle, na którym ucina się gwoździe
śrubstak, śrubsztak, śrubsztak – imadło, narzędzie do odkręcania śrub
tablaturra – płyta, tafla, tu: boazeria
tablica – tu: tacka
tablica mydła – duża kostka mydła
tareczka – narzędzie do tarcia u szewca
tektura – tu: przykrycie
tok – koryto, naczynie z kłody
trybularz – kadzielnica
trypel – trybel, narzędzie bednarskie, kawałek żelaza do pobijania obręczy
ulh, ulkl – ujma, klamra do ściskania
warchabel, warchobel – hebel (strug) z reguły z metalu, do heblowania drewna poprzecznie do przebiegu włókna
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warsztat – 1. stół; 2. warsztat pracy; 3. miejsce pracy rzemieślnika
wasąk – wasąg, lekki wóz o nadwoziu wiklinowym
wasążek – mały wasąg
wątornik – wątor lub wantor, wyżłobienie w klepkach drewnianej beczki od strony
jej wnętrza, umożliwiające osadzenie w niej dna. Wątor żłobiony jest w beczce za
pomocą narzędzia zwanego wątornikiem podczas ostatniej fazy jej wytwarzania,
kiedy wzajemne położenie klepek jest już ustalone za pomocą tymczasowych
obręczy
welon – przezroczysta zasłona
wieś panieńska – tu: pańska, byki pasące się we wsi pańskiej, czyli u dobrodzieja
wilk – rożen do pieczeni
windayze – pokrętka do gwintowników
winkielak – kątownik
winkielmus, wikulmus – kątownica, kątownik
wiosełko – łopata do wkładania drewna do pieca
wontornik zob. wątornik
wóz kowany – wóz z okutymi żelazem kołami
zaciągacz – smar, mazidło
zacyza – bliżej nieznane narzędzie w stelmaszni
załubnie – obszerne, kryte sanie
zatubniaste – zob. sanie parowe zatubniaste
zegar do obracania pieczeni – przyrząd do obracania pieczeni na rożnie
zegar londyński – zegar do mierzenia czasu wykonany w Londynie
zenkal – zenkiel, zankiel, zaponka, spinadło
zębów zob. ząb
ząb – tu: ostro zakończony element przyrządu do cięcia, piłowania, rozdzielania
żaga – żażka, piła
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Aneks 2
Inventarium sacrorum vasorum, praetiosorum et apparamentorum ecclesiae
monasterii Patrum Bernardinorum sub titulo S. Andreae Apostoli in civitate
Leopoliensi in suburbio Haliciensi, 1788 r. APB Kraków, rps XXII-j-5,
Inventarium, k. 1–21v.
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Aneks 3
Spis tabel przedstawiających zawartość inwentarzy z lat 1623, 1634, 1643, 1650,
1775, 1778, i 1785, opublikowanych w: K. A. SITNIK, Bernardyni lwowscy. Historia
klasztoru i kościoła pod wezwaniem świętych Bernardyna ze Sieny i Andrzeja
Apostoła we Lwowie (1460–1785), Kalwaria Zebrzydowska 2006, Aneks,
tabele nr 2–15, s. 318–336, nieprzedrukowanych w tej pracy
1. Inwentarz rzeczy forasterium klasztoru bernardynów we Lwowie, 1775 r. (tab. 2,
s. 318)
2. Inwentarz rzeczy kanapy klasztoru bernardynów we Lwowie, 1775 r. (tab. 3,
s. 318)
3. Inwentarz rzeczy refektarza klasztoru bernardynów we Lwowie, 1775, 1785 r.
(tab. 4, s. 319)
4. Inwentarz rzeczy pokoju na piętrze, przy celi kustosza klasztoru bernardynów we
Lwowie, 1775, 1778 r. (tab. 5, s. 320)
5. Inwentarz: Zboże, legumina, omasta i inne do jedzenia oraz różne rzeczy na strychu, spichlerzu, oficynie kuchennej, tudzież w dawnym forasterium znajdujące
się, 1775, 1778 r. (tab. 6, s. 321–322)
6. Inwentarz rzeczy kuchni klasztoru bernardynów we Lwowie, 1643, 1775, 1778,
1785 r. (tab. 7, s. 322–323)
7. Inwentarz rzeczy infirmerii (apteki) klasztoru bernardynów we Lwowie, 1643,
1775, 1778 r. (tab. 8, s. 324–325)
8. Inwentarz rzeczy zbrojowni klasztoru bernardynów we Lwowie, 1634 r. (tab. 9,
s. 326–327)
9. Inwentarz rzeczy zbrojowni klasztoru bernardynów we Lwowie, 1650 r. (tab. 10,
s. 328–330)
10. Inwentarz rzeczy piwnicy klasztoru bernardynów we Lwowie, 1775, 1778 r. (tab.
11, s. 330)
11. Inwentarz rzeczy zakrystii kościoła pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny
i Andrzeja Apostoła we Lwowie, 1623 r. (tab. 12, s. 331–333)
12. Inwentarz rzeczy zakrystii kościoła pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny
i Andrzeja Apostoła we Lwowie za lata 1623–1785 (tab. 13, s. 334)
13. Inwentarz wotów przy otaczanych kultem obrazach kościoła pod wezwaniem
św. Bernardyna ze Sieny i Andrzeja Apostoła we Lwowie za lata 1623–1650 (tab.
14, s. 335)
14. Inwentarz rzeczy chóru zakonnego kościoła pod wezwaniem św. Bernardyna ze
Sieny i Andrzeja Apostoła we Lwowie, 1775 r. (tab. 15, s. 335–336)
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Klasztor oo. Bernardynów w Krakowie

Hereditas Monasteriorum
vol. 7, 2015, s. 351–433

Inwentarze klasztoru i kościoła bernardynów we Lwowie
z czwartej ćwierci XVIII w.
Streszczenie
Ufundowany w 1460 r. klasztor bernardynów we Lwowie trafił w 1772 r. pod panowanie Habsburgów austriackich. Władze austriackie wymagały sporządzania inwentarzy często, nawet co kilka lat. Bernardyni lwowscy
sporządzili w XVIII w. siedem inwentarzy. O realizację wymagań władz austriackich dbali biskup ordynariusz
diecezji oraz prowincjał bernardynów. Twórcami inwentarzy byli zakonnicy, często dyskreci klasztoru. Następnie komisja złożona z przedstawicieli władz państwowych i kościelnych badała zgodność inwentarza ze stanem
rzeczy i składała swoje podpisy i pieczęcie. Inwentarze służyły nie tylko władzom austriackim, ale także prowincjałom bernardyńskim do prowadzenia kontroli nad stanem majątkowym poszczególnych klasztorów. Były one
przedstawiane i zatwierdzane również na kapitułach prowincjalnych.

Słowa kluczowe
Lwów, bernardyni, inwentarz, klasztor

Inwentarze klasztoru i kościoła bernardynów we Lwowie

Fr Aleksander Krzysztof SITNIK OFM
The Bernardine Monastery in Cracow
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Inventories of the Bernardine Monastery and Church in Lviv
in the fourth quarter of the 18th century
Summary
Founded in 1460, the Bernardine Monastery of Lviv found itself under the Austrian Habsburg rule in 1772. The
Austrian authorities required frequent inventory taking, even every few years. The Lviv Bernardines compiled
seven inventories in the 18th century. The bishop of the local diocese and the provincial of the order made sure
that the requirements of the Austrian authorities were fulfilled. The inventories were taken personally by the
Bernardines from the monastery. Next, a commission made up of representatives of state and church authorities verified the compliance of the inventory with the actual state affairs, with the commission members putting their signatures and seals to the document. The inventories were used not only by the Austrian authorities
but also by Bernardine provincials to control the financial status of the various monasteries. In addition, the
inventories were presented and approved during provincial chapters.
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Lviv, Bernardines, inventory, monastery
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Arkadiusz WOJTYŁA
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Wrocławski

Rękopiśmienne wykazy malarstwa i grafiki zebrane
przez Johanna Gustava Gottlieba Büschinga i przechowywane
w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Część 1*
W pracy historyka sztuki niezwykle ważnym źródłem wiedzy o dziejach zbiorów dzieł
sztuki są dawne inwentarze muzealne. Takim bezcennym materiałem do poznania
kształtowania się i początków galerii malarstwa powstałej w 1815 r. przy uniwersytecie we Wrocławiu są akta zatytułowane Büsching. Verzeichnisse die Gemälde Sammlung betreffend, przechowywane w zbiorach Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu1.
Są to dokumenty powstałe w latach 1811–1822 (z uzupełnieniami z 1929 r.). W większości zostały sporządzone lub zebrane przez Johanna Gustava Gottlieba Büschinga (1783–1829)2. Uzupełnienia z 1929 r. były związane z próbą ich uporządkowania.
Akta dotyczą losów dzieł sztuki, głównie obrazów, które po kasacie klasztorów i kolegiat śląskich dokonanej na mocy edyktu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III
z 30 X 1810 r.3 stały się własnością państwa i zostały przewiezione do zabudowań po
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
1

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Rękopisów, sygn. Akc. 1948/862.

2 Więcej o J. G. G. Büschingu zob. M. HAŁUB, Johann Gustav Gottlieb Büsching 1783–1829. Ein Beitrag zur Begründung der schlesischen Kulturgeschichte (Acta Universitatis Wratislaviensis, 1978), Wrocław 1997; J. KINNE,
Die klassische Archäologie und ihre Professoren an der Universität Breslau im 19. Jahrhundert. Eine Dokumentation, Dresden 2010, s. 20–41; U. BOŃCZUK-DAWIDZIUK, Wkład Johanna Gustava Gottlieba Büschinga (1783–1829)
w tworzenie bazy materialnej i koncepcji naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, [w:] J. HARASIMOWICZ (red.), Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu, t. 4:
Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław 4–7 października 2011 r. (Acta Universitatis Wratislaviensis, 3527), Wrocław 2015, s. 57–67.
3 Więcej o procesie sekularyzacji klasztorów na Śląsku zob. M. DERWICH (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie,
t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia,
curavit Marcus DERWICH, Series I: Colloquia, 8/II), Wrocław 2014.
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opactwie kanoników regularnych św. Augustyna na Piasku. To w nich umieszczono
bibliotekę nowo powstałego uniwersytetu wrocławskiego, przy której już w 1815 r.
otwarto galerię malarstwa. Trzy lata później obrazy weszły do kolekcji Królewskiego
Muzeum Sztuki i Starożytności4, mieszczącego się w – dziś już nieistniejącym – skrzydle ogrodowym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku.
Decyzję o zgromadzeniu w jednym miejscu najcenniejszych dzieł sztuki ze skasowanych instytucji kościelnych podjął w 1810 r. kanclerz państwa Karl August von Hardenberg (1750–1822) na podstawie planu, który krótko wcześniej przedstawił mu
Büsching. Plan ten obejmował utworzenie we Wrocławiu trzech placówek: biblioteki
„głównej”, galerii obrazów oraz „wielkiego archiwum krajowego”5. Po przybyciu do
Wrocławia Büsching został wyznaczony w dniu 24 XI 1810 r. przez Główną Komisję Sekularyzacyjną do przejęcia klasztornych bibliotek, archiwów, zbiorów numizmatycznych i dzieł sztuki6. Na centralną składnicę zaproponował zabudowania po opactwie
kanoników regularnych św. Augustyna na Piasku we Wrocławiu. Do końca sierpnia
1811 r. zgromadził tam zbiory z 35 lub 42 klasztorów śląskich7. Przy zabezpieczaniu
dzieł sztuki w klasztorach dużą rolę odegrali komisarze sekularyzacyjni działający
na miejscu i ściśle współpracujący z Büschingiem, m.in. w kwestii organizacji transportu przejmowanych dóbr klasztornych8. Bogactwo dóbr klasztornych przerosło
początkowe szacunki możliwości magazynowych, dlatego w dniu 6 IX 1811 r. Główna Komisja Sekularyzacyjna zadecydowała o ograniczeniu przewozu dzieł sztuki do
Wrocławia. Zbiory klasztorne miały być odtąd przeglądane na miejscu i do Wrocławia
przesyłano tylko najcenniejsze obiekty. W obawie przed utratą cennych obiektów
Büsching protestował przeciwko tej decyzji, ale jego obiekcji nie uwzględniono.

4 Więcej o tym muzeum: Z. BANDURSKA, Królewskie Muzeum Sztuki i Starożytności, [w:] P. ŁUKASZEWICZ (red.),
Muzea sztuki w dawnym Wrocławiu = Kunstmuseen im alten Breslau, Wrocław 1998; U. BOŃCZUK-DAWIDZIUK,
Zbiory malarstwa, rzeźby i grafiki zgromadzone przy wrocławskim uniwersytecie po sekularyzacji klasztorów
w 1810 r., [w:] M. DERWICH (red.), Kasaty klasztorne na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na
Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. 3: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach
1954–1956 (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, curavit Marcus DERWICH, Series I: Colloquia, 8/III),
Wrocław 2014, s. 277–291.
5 J. G. G. BÜSCHING, Bruchstücke einer Geschäftsreise durch Schlesien, unternommen in den Jahren 1810, 11,
12, t. 1, Breslau 1813, s. 492–493.
6 H. SEGER, Geschichte des ehemaligen Museums schlesischer Altertümer, „Schlesiens Vorzeit in Bild und
Schrift”, 1, 1900, s. 13.
7 Liczba 42 pochodzi z wyliczeń Büschinga, za: M. WALTER, Pruska sekularyzacja klasztorów w dziejach
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, [w:] A. KNOT (red.), Druga Konferencja Naukowa Komisji Bibliografii
i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław 3–5.XI.1954. Referaty i dyskusja (Śląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze, 4), Wrocław 1957, s. 179–194. Liczbę 35 klasztorów podaje
J. OŻÓG, Zarys historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (Acta Universitatis Wratislaviensis, 1637, Bibliothecalia Wratislaviensia, 1), Wrocław 1995, s. 16, przyp. 7.
8 U. BOŃCZUK-DAWIDZIUK, A. JEZIERSKA, Wykaz klasztorów i kolegiat mających zostać objętymi edyktem sekularyzacyjnym z 30 X 1810 r. w tzw. „Aktach Büschinga” ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, [w:]
M. DERWICH (red.), Kasaty klasztorne na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle
procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim, s. 65–86.
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1 VI 1812 r. Büsching zakończył prace dla Komisji Sekularyzacyjnej i został zatrudniony
w bibliotece uniwersyteckiej na stanowisku archiwisty9. Kierował działem malarstwa
(już od 3 V 1812 r.), ale pod jego opieką były także instrumenty muzyczne, archiwalia,
zbiór grafiki, monety, uzbrojenie i zabytki archeologiczne. Wkrótce (jeszcze w 1812 r.)
grafika została włączona do głównych zbiorów bibliotecznych, a instrumenty muzyczne przypadły w 1815 r. nowo założonemu Instytutowi Muzyki Kościelnej. Ostatecznie obok malarstwa pod pieczą Büschinga znalazły się (oficjalnie od 6 XII 1814 r.)
tzw. starożytności, w skład których wchodziły zarówno zabytki archeologiczne, archiwalia, monety, uzbrojenie, jak i rzeźby, w tym odlewy gipsowe10.
W kolejnych latach Büsching poświęcił się opracowywaniu zabytków i poświęconych
im publikacji. W 1812 r. ukazał się komunikat jego autorstwa o wrocławskich zbiorach malarstwa11. Dzięki zabiegom popularyzacyjnym Büschinga wrocławska galeria
malarstwa cieszyła się dużym zainteresowaniem, a jej autor jeszcze w 1812 r. zabiegał o utworzenie stanowiska kustosza działu malarstwa; odpowiedź z ministerstwa
wyrażała jednak troskę przede wszystkim o zachowanie dzieł, a nie ich ekspozycję
i opracowanie. Dlatego finansowanie galerii malarstwa w kolejnych latach ograniczało się głównie do konserwacji zbiorów12. Było to w dużej mierze związane z podległością galerii obrazów wobec archiwum i związanymi z tym mniejszymi nakładami
finansowymi.
Tabela 1. Wykaz dokumentów zawartych w aktach pt. Büsching. Verzeichnisse
die Gemälde Sammlung betreffend
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa dokumentu
Wykaz obrazów z opactwa kanoników regularnych św. Augustyna
na Piasku we Wrocławiu
Wykaz płyt miedziorytniczych z opactwa cystersów w Krzeszowie
Wykaz obrazów z opactwa cystersów w Lubiążu
Wykaz obrazów z opactwa cystersów w Jemielnicy
Notatki z segregacji obrazów z opactwa kanoników regularnych
św. Augustyna na Piasku we Wrocławiu
Wykaz obrazów przeznaczonych na aukcję w dniu 27 IV 1814 r.
Wykaz dzieł malarskich i graficznych z kolekcji komisarza nadleśnictwa
we Wrocławiu Friedricha Georga Graβhoffa
Wykaz obrazów z galerii malarstwa przeznaczonych do konserwacji
Rotulus

Data powstania

Liczba pozycji
inwentarzowych

Numery kart
w poszycie

10 I 1811

119

1r–5r

16 I 1811
b.d.
28 II 1812

52
471
39

7r–v
9r–11r
13r–v

b.d.

88

14r–v

1 III 1813

151

16r–19v

24 XII 1817

162

20r–25r

18 III 1821
ok. 1929

36
18

26r–27r
29r–v

9 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Rękopisów, sygn. Akc. 1948/861, Akta przychodów
i rozchodów Biblioteki Uniwersyteckiej za lata 1812–1817.
10

J. KINNE, Die klassische Archäologie, s. 38.

11 J. G. G. BÜSCHING, Nachricht von der Breslauer Gemäldesammlung. Ein Beytrag zur schlesischen Kunstgeschichte, „Deutsches Museum”, 2, 1812, s. 39–59.
12 List Akademische Organisierungs Comission do ministerstwa z 18–28 IV 1812 r. i odpowiedź z 3 V 1812 r.,
Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie, sygn. I. HA, Rep. 76, Kultusministerium, Abt. Va,
Sekt. 4, Tit. X, Nr 18, B. 1.
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Lp.
10
11
12
13
14

Nazwa dokumentu
Wykaz obrazów ze zbiorów galerii malarstwa
w budynku biblioteki uniwersyteckiej we Wrocławiu
Wykaz obrazów ze zbiorów galerii malarstwa
w budynku biblioteki uniwersyteckiej we Wrocławiu
Tabelaryczne zestawienie obrazów po redukcji zasobów galerii
malarstwa dokonanej w 1821 r.
Cennik poszczególnych tematów malarskich
Rozkład obrazów w poszczególnych pomieszczeniach galerii
malarstwa

Data powstania

Liczba pozycji
inwentarzowych

Numery kart
w poszycie

22 III 1821

539

31–59

19 X 1821

227

60–75

10 IX 1822

539

76r–82r

b.d.

390

83r–90r

b.d.

143

92–93

Poszyt rozpoczyna się wykazem obrazów z opactwa kanoników regularnych św. Augustyna na Piasku, w którym spisano i wyceniono 119 obrazów (k. 1r–5r). Wśród nich
wymieniono wiele dzieł śląskiego mistrza epoki baroku Michaela Leopolda Willmanna (1630–1706), jednakże dokładna ich liczba nie jest do ustalenia z uwagi na pobieżne atrybucje obrazów. Spis obrazów wykonano ręką nieznanego pisarza, krótki tekst znajdujący się pod wykazem sporządził natomiast własnoręcznie Büsching
w dniu 10 I 1811 r., prawdopodobnie krótko po wykonaniu samego wykazu. Z notatki
Büschinga wynika, że część spisanych obrazów trafiła na aukcję, a inne przeznaczono
do galerii lub do wymiany. Przy wyborze obrazów do galerii malarstwa Büsching korzystał z konsultacji redaktora wrocławskich czasopism oraz pisarza sztuk teatralnych
Johanna Gottlieba Rhodego (1762–1827)13 oraz malarza i dyrektora wrocławskiej
szkoły artystycznej (Königliche Kunst- Bau- und Handwerkschule)14 Carla Daniela
(Davida) Friedricha Bacha (1756–1829)15. Wyceny obrazów dokonał nauczyciel rysunku Felder16.
Drugi dokument powstał podczas kasaty opactwa cystersów w Krzeszowie i obejmuje wykaz 52 płyt miedziorytniczych sporządzonych głównie według rysunków Willmanna, w tym komplet Pasji krzeszowskiej17 (k. 7r–v). Dokument ten sporządził we
Wrocławiu 16 I 1811 r. własnoręcznie Büsching, podobnie jak kolejny, będący spisem
471 sztuk cennych zbiorów malarstwa barokowego z opactwa cystersów w Lubiążu
(k. 9r–11r). Lektura tego wykazu nasuwa refleksję o różnorodności zbiorów zakonnych, wśród których oprócz dominującego malarstwa religijnego wcale nierzadko
pojawiają się martwe natury, sceny animalistyczne, a także portrety, m.in. kilka wizerunków króla pruskiego Fryderyka II. Następna karta poszytu zawiera wykaz „jeszcze
niesprzedanych na aukcji” dzieł sztuki z opactwa cystersów w Jemielnicy (k. 13r–v).
13 L. GAJEK, W. KUNICKI, Rhode Johann Gottlieb, [w:] J. HARASIMOWICZ (red.), Encyklopedia Wrocławia, Wrocław
2000, s. 705.
14

P. ŁUKASZEWICZ, P. BANAŚ, Akademia Sztuk Pięknych, ibidem, s. 26.

15

P. ŁUKASZEWICZ, Bach Carl Daniel (David) Friedrich, ibidem, s. 50.

16

Być może chodzi o Johanna Feldera (ur. 1775), zob. B. LEJMAN, Felderowie, ibidem, s. 186.

17 A. KOZIEŁ, Rysunki Michaela Willmanna (1630–1706) (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2212, Historia
Sztuki, 14), Wrocław 2000, s. 240–251, il. 86–104.
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Jest to odpis wykonany przez nieznanego pisarza z dokumentu sporządzonego w Jemielnicy 28 II 1812 r. i podpisanego przez tamtejszego komisarza sekularyzacyjnego
o nazwisku Grosse. Proces doboru malowideł do galerii dobrze ilustrują odręczne
notatki Büschinga sporządzone na kolejnym, niedatowanym dokumencie, dotyczącym segregacji obrazów z opactwa kanoników regularnych św. Augustyna na dzieła
kierowane na wystawę i przeznaczone do wymiany (k. 14r–v). Następny dokument
zachował się w poszycie zarówno w oryginale, jak i w odpisie. Jest to wykaz obrazów
przeznaczonych na aukcję zaplanowaną na 27 IV 1814 r., który sporządził wrocławski malarz Johann Heinrich Christoph König (1777–1867) 1 III 1813 r. (k. 16r–19v). Po
porównaniu obu dokumentów zadecydowano o transliteracji odpisu, ze względu na
naniesione w nim uzupełnienia dotyczące cennika dzieł (k. 18r–19v).
W aktach dotyczących galerii malarstwa znajduje się także wykaz dzieł z kolekcji komisarza nadleśnictwa we Wrocławiu Friedricha Georga Graβhoffa. W sporządzonym
przez niego w dniu 24 XII 1817 r., pozornie „w pośpiechu”, inwentarzu (bardzo dokładnym, z podanymi wymiarami dzieł) wymieniono wiele dzieł czołowych mistrzów malarstwa europejskiego, takich jak Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn, Tycjan, Guido Reni, Annibale Caracci, a także 3000 miedziorytów, dla których nie sporządzono
inwentarza, zaznaczając jedynie, że chodzi o prace takich artystów jak Martin Schön,
Lucas van Leyden, [Hans] Schäuflein, Lucas Cranach, Albrecht Dürer, Marc Anton,
M. L. Willmann, Salvator Rosa, „prawie wszystkie Rembrandty i wszystkie oryginalne pejzaże Antona Waterloo”. Wykaz jest być może ofertą sprzedaży przedstawioną
Büschingowi, ponieważ właściciel kolekcji wspomina o zamiarze wysłania dzieł na
aukcję do Berlina (k. 20r–25r).
Na kolejnych kartach poszytu znajduje się odpis spisu 36 obrazów z 18 III 1821 r. podpisanego przez Königa, który zajmował się konserwacją malowideł pochodzących
z klasztorów śląskich i przeznaczonych do galerii malarstwa (k. 26r–27r).
Publikowana w niniejszym tomie transliteracja jest pierwszą z dwóch części i obejmuje pierwsze 27 kart zebranych w oprawie o wymiarach 37,5 × 25,5 cm, w której
znajduje się poszyt uzupełniony o trzy luźne karty (28–30) i jeden cały luźny poszyt
(karty 60–75). Łącznie jednostka obejmuje 89 kart papierowych z naniesioną ołówkiem foliacją w prawym dolnym rogu do numeru 93 (brak kart 12 i 91). Pozostałe
karty – 28–93 – zostaną opublikowane w kolejnym, ósmym tomie „Hereditas Monasteriorum”. Transliteracji dokumentów znajdujących się na kartach 1–27 dokonał Arkadiusz Wojtyła.
Podczas lektury transliterowanego tekstu warto pamiętać, że zgromadzone przez
Büschinga akta tworzyli różni pisarze, różny był też ich stosunek do konsekwencji zapisu danego wyrazu, co nie było w pierwszej połowie XIX w. wyjątkiem, gdyż
nie przywiązywano wówczas jeszcze wagi do jednorodnego sposobu zapisu słów.
W związku z tym zdarza się, że w inwentarzach sporządzonych ręką jednego pisarza
występują te same słowa różnie zapisane, także na tej samej karcie, np. „Bernhardus”
(k. 9r, poz. 16), „Bernardus” (k. 9r, poz. 70). Również końcówki fleksyjne rodzajników
nieokreślonych i przymiotników w wielu wypadkach dzisiaj zapisano by inaczej, pod-
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czas gdy w źródle widnieją takie formy jak np. „von einen niederländischen Meister”
(k. 21r, poz. 30). Zupełnie nie przywiązywano też wagi do interpunkcji, stąd brak jakiejkolwiek konsekwencji w stawianiu np. kropki na końcu zdania i po liczbie porządkowej w tabelach inwentarzowych.
W prezentowanej edycji źródłowej słowa nieczytelne zaznaczono poprzez wprowadzenie nawiasu kwadratowego „[...]”. Podobnie postąpiono przy rozwinięciu wprowadzonych rękopiśmiennie abrewiacji (np. Sam[m]lung, Willman[n], d[it]o) oraz
zaznaczeniach wszelkich ingerencji wydawców. Słowa, które z pozoru wyglądają
na błędnie odczytane, opatrzono informacją „[sic!]”. W miejscach pisanych skrótami
z wyraźnym ich zaznaczeniem za pomocą kropki lub dwukropka pozostawiono skrót,
np. „Univers: Biblioth:”, „Gem: Verz.”, „St.”, „heil:”, „u:”.
U. BOŃCZUK-DAWIDZIUK
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Edycja
[k. 1r]
1.
Inventarium nebst Taxe der Gemählde welche sich in der ehemaligen Praelatur des
fürstl. Stifts des Augustiner Ordens befinden.
[k. 1v – pusta]
[k. 2r–5r]
Num[m]er
1
2
3.
4
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.

17.
18
19
20.
21
22.
23
24.
25.
26.
27.

Gemahlde Abschetzung Curant
Eine historische bieblische Vorstellung
Ein geistliches Portrait schadhaft
Das Portrait des Pabst Clemens XIV.
Christus am Oehlberge eine Skizze von Michael Willmann schadhaft
Das Portrait eines alten Fürstens
Zwey Blumenstücke beyde gehören zusammen, von Sauerland
Die Abnahme Christi vom Kreutze von Willmann
Ein Bild die Mutter Christi mit den Kind Jesu vorstellend, ist wegen vielen Schmuz so unkentlich,
daß deßen Meister nicht leicht zu bestimmen ist, es scheint mehr als von Willmann zu seyn
Ein Blumenstück mit Früchten in guter Rahme von unbedeutender Hand
Von denselben Inhalt
[Von denselben Inhalt]
[Von denselben Inhalt]
gehören zusammen
Die unbefleckte Empfängnüß Mariae unter Glas in einer breiten Rahme welche gut vergoldet
und versilbert ist, von Willmann
Die Grablegung Christi. unbedeutend.
Ein Ecce Homo unter Glas und Rahme sehr verpuzt
Ein Mutter Gottes Brustbild unter Glas
Latus
Transport
Die heilige Apolonia, in Oval format
Die hl. Otilia
Die hl. Barbara
Die hl. Catharina
gehören zusammen
Ein hl. Aloysius von Fr. Felder
Ein hl. Franciscus von Fr. Felder beyde unter Glaß in stehenden vergoldeten Rahmen, als Aufsäze
zu einem Altar
Ein Crucifix sehr schadhaft
Ein Crucifix
Die Mutter Gottes mit dem Kind Jesu und Johannes als Knabe, auf Kupfer gemalt, in einer gut
vergoldeten Zierrahme. Ein Kabinetstück
Ein Portrait stellt den Stifter des Augustiner Ordens vor, in einer schadhaften Rahme
Ein hl. Johannis von Nepomuk als Nachtstück bei einem brennenden Licht

Rth
3.
3.
2.
2.
5.
6.

Gg:
12.
12.
12.

10.
1.
1.
1
1
12.
16.
16.
5
54.
54

2.
2

20 g:
20.
8.
8.
8
8.
16.
16.
8.
8.

15
12.
3.
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Num[m]er
28.
29.
30
31
32.

33.
34.
35
36.
37.
38
39
40
41
42.
43
44.
45
46
47
48
49
50
51.

52.
53.
54
55
56
57
58.
59
60.
61.
62.
63
64
65
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Gemahlde Abschetzung Curant
Der sterbende hl. Joseph mit Jesu und Maria.
Mater dolorosa von Alabaster in erhabener Arbeit unter Glas
Das geheime Leiden Jesu von Alabaster. wie Nummer. 29. als Pendant.
Ein sterbender Franciscus Xaverius mit einem Engel, in Pastel gämahlt unter Glas, etwas schadhaft, in einer gut vergoldeten Rahme mit Verzierungen, das ganze als Aufsatz zu einem Altar.
Ein alter Kopf mit Oehlfarbe auf Papier gemahlt unter Glas
Latus
Transport
Ein alter Kopf von einem guten Meister unter Glas, sehr verpuzt
Ein alter Kopf unter Glas gehört zu Num[m]er 32.
Eine Silhouette auf Goldgrund
[Eine Silhouette auf Goldgrund]
Eine Landschaft mit vielen Figuren nach Joseph von Orient
Pendant zu Num[m]ero 37
Die Judit in Lucas Kranachs Manier
Ein Altarbild von Willmann. Christus am Kreuze vorstellend hinn und wieder schadhaft
Ein großes Hünerstück sehr schadhaft. ohne Rahme von Feyt
Von selben Inhalt als Pendant zu No 41.
Ein Blumenstück von Sauerland in länglichten Format
Ein Marktstück mit vielen Figuren sehr verputzt
Eine heilige Monica auf Holz gemalt
Eine heilige Familie von Willmann
Die beschäftigte Marta Skizze von Willmann
Ein Frucht und Blumenstück von Sauerland
Von selben Inhalt
gehören zusammen
Eine heilige Barbara wie sie von ihren Vater getödtet wird, ein großes Bild in Willmans Manier
Ein altes Damenportrait ohne Rahme.
Latus
Ein altes Portrait
Ein altes Portrait
[Ein altes Portrait]
[Ein altes Portrait]
[Ein altes Portrait]
[Ein altes Portrait]
Das Portrait des verstorbenen Praelaten Schumann
Das Portrait des verstorb[enen] Praelaten Meisner
Das Portrait des verstorb[enen] Praelat Fürst Bischoff Schaffgotsch
Das Portrait eines unbekannten Praelaten
[Das Portrait eines unbekannten Praelaten]
[Das Portrait eines unbekannten Praelaten]
[Das Portrait eines unbekannten Praelaten]
[Das Portrait eines unbekannten Praelaten]

Rth
4.
10.
10
6.

112.
112

8
8
18.
20
4.
4
1
3
4
3
2
2

Gg:

12.
16.
12.
12
6.
16.
2.
2.

16.
16.
12.
8

12.
12

6.
199.
199

4.
6.
6
4.
4.
2.
2.
2.
2.

3.
3.
5.
3
8
8
8.
8
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Num[m]er
66
67
68
69
70
71
72
73
74.
75
76
77

Gemahlde Abschetzung Curant
[Das Portrait eines unbekannten Praelaten]
[Das Portrait eines unbekannten Praelaten]
Das Portrait eines Cardinals mit einer wohlgezierten vergoldeten Rahme
Das Portrait eines Cardinals
Ein altes Portrait in Rittertracht
Portrait eines alten Fürsten
Ein geistliches Bild stellt vor wie Christus sagt läßet die kleinen zu mir kom[m]en.
Das Portrait Fridrich des Großen ein Kunststück in Lebensgröße
Ein Marienbild von Gips unter Rahme auf Bronceart
Ein h. Augustinus
Ein unbekanter Heiliger
[Ein unbekanter Heiliger ]
gehören zusammen

Rth

2.
2.
2.

86.
87.
88
89
90.
91
92.
93
94.
95.
96
97

98.
99.
100.
101.
102.

Gg:
8
8

12.
16.

8
5
8.
8
8
4.
Latus
Transport

78.
79.
80.
81.
82
83.
84
85.
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Ein heiliger von Gips in Ovalformat
Ein Praelaten Wappen von Gips
Eine groß Landschaft mit Waßerfarben auf Leinwand gemahlt
Eine große Landschaft
Desselben Inhalts
[Desselben Inhalts]
[Desselben Inhalts]
[Desselben Inhalts]
gehören zusammen
Eine Fischotter nach der Natur abgebildet
Ein Portrait einer Dame ein großes Bild
Ein altes Portrait a[l]s Pendant zu No 87
Ein geistliches Bild einen Heiligen vorstellend
Ein großes Bild einen Garten vorstellend mit vielen Figuren
Eine Silhouette
Eine Silhouette
das Portrait des Fürst Bischof zu Hohenlohe ein Kupferstich unter Glas
das Portrait des verstorb: Minister Grafen von Hoym wie in Oehl illuminirter Kupferstich
unter Glas
das Portrait Fridrich des Großen auf Pergament gemahlt unter Glas und Zierrahme
Ein heiliger Franciscus unter Glas
Das Portrait des verstorbenen Canzelei Director George als Brustbild in einer gebeigten Rahme
Latus
Transport
Eine Skizze von Mi: Willman einen Bischof vorstellend sehr verputzt
dasselben Inhalts von Willmann
dasselben Inhalts von Willmann
Ein h. Hironimus von Willmann
gehören zusammen
Ein Crucifix von Eibelwieser

236.
236

1
1
1
1.
1.
1.

10.
10.
4.
1
12.
12.
12.
12.
12.
12.
4.

4.
1
3.
1.

2.

12.
2.
2.
20.
8.

4
20
3
260
260
3.
4.
3.
3.
5.

11.
11.
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Num[m]er
103.
104.
105.
106.
107
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

115.
116.
117.
118.
119.

Gemahlde Abschetzung Curant
Ein h: Petrus, in Ovalformat
Ein Muttergottesbild als Pendant zu 103.
das Gebäude der Sandkirche mit dem Thurme in dem Zustande wie es Anno 1730 war.
Ein Bild stellt vor wie der Blitz Anno 1730 den 30 Januari den Sandstiftsthurm zerschmettert,
nebst deßen Feuerbrunst
Das Portrait des lezt verstorb. Praelaten Strobach von Krause den ältern.
Ein altes Portrait in einer vergoldeten Rahme
Ein Crucifix schadhaft
Christi Him[m]elfahrt von Eibelwieser nach Willman[n]
Ein großes mythologisches Stück in einer vergoldeten Rahme
Ein großes sehr ruinirtes Kirchen Gemählde, die unbefleckte Empfängnüß Mariae, schadhaft
Ein altes Portrait ins Lebensgröße
Ein gesitliches großes Kirchen Gemählde sehr schadhaft, in einer Zierrahme.
Latus
Der Ritter S. George zu Pferde mit dem Lindwurm, ein großes Gemählde ohne Werth
Eine Kirche vorstellend, in welcher ein Hochamt von einem Bischof gehalten wird, mit vielen
Figuren sehr groß und schadhaft
Ein Crucifix
Ein unbedeutendes Portrait
Ein Bild den Salvator Mundi vorstellend
Summa summarum

Rth

Gg:
12.
12.

2.
2.
6.

4.
6
2

20.
8.
12.

4.
4.
307.
307.

7.
7.
20.

4
5.

318.

16.
4.
8.
7.

Die mit einem rothen Strichen bezeichneten Gemählde sind zur Aukzions Maße
zurückgegeben u[nd] als ein Auszug des Inventariums dem Herrn Kanzler ein
Verzeichniß deßelben eingehändigt worden. Die anderen Gemälde sind bei der
Durchsischt deßelben von 31’ dzb. durch mich in Verbindung mit dem Herrn Prof.
Rhode u[nd] Direktor Bach zurückgesetzt u[nd] zur Aufberechnung für die Gallerie
oder zum Tausche werth befunden worden. Die obige Tax. der Gemählde ist von
dem Zeichenlehrer Felder gemacht worden.
Breslau d: 10 Jan. 1811.
Büsching.
[k. 5v–6v – puste]
[k. 7r–v]
2.
Verzeichniß der im Kloster Grüßau ehemals befindlichen u[nd] nun hierher gebrachten Kupferplatten.
1. Christus mit dem vor ihm knienenden Weibe. Nr. 1. Willman[n] del. Küsel sculp.
2. Christus wäscht die Füße. Nr. 2. derselbe. ders[elbe].
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3. Christus speist mit seinen Jüngern. Nr. 3. ders[elbe]. ders[elbe].
4. [Christus] theilt den Abendmahl aus. Nr. 4 . ders[elbe]. ders[elbe].
5. [Christus] leidet auf dem Oelberge. Nr. 5. [derselbe. derselbe]
6. [Christus] Verrathe im Garten. Nr. 6. [derselbe. derselbe]
7. [Christus] bei seiner Gafangennehmung, durch einen Knechten [?] geführt. Nr. 7.
ders[e]lb[e].
8. [Christus] geführt vor Pontius Pilatus. Nr 8. ders[e]lb[e].
9. [Christus] vor Pilatus. Nr. 9. ders[e]lb[e].
10. [Christus] dem Volke gezeigt. Nr. 10. ders[e]lb[e].
11. [Christus] wieder vor seinen Richter Nr. 11. ders[e]lb[e].
12. [Christus] von den Knechte [...] das Gerichts [...] Nr. 12. hienunter [...]. Willman[n]
del., Wolfgang Skulp.
13. [Christus] angebunden u[nd] gegeißelt. Nr. 13 Willman[n] del. Küsel sculp.
14. [Christus] wird mit Dornen gekrönt u[nd] erhält das Kleid [?] in seine Hände. Nr.
14. ders[e]lb[e].
15. Christus] Dornengekrönt dem Volke gezeiget. Nr. 15. ders[e]lb[e].
16. Pontius Pilatus bricht den Stab. Nr. 16 ders[e]lb[e].
17. Christus trägt das Kreuz. Nr. 17. ders[e]lb[e].
18. [Christus] sucht [?] wieder mit dem Kreuze. Nr. 18. ders[e]lb[e].
19. der hingesunkene Christus umarmt ein Weib. Nr. 19. ders[e]lb[e].
20. Christus trägt gemeinschaftlich das Kreuz mit Symeon?). Nr. 20. ders[e]l[be].
21. Christus u[nd] Veronika mit dem Schweißtuch. Nr 21. Willman[n] u[nd] Wolfgang.
22. [Christus] damals zwey niedergesunken. Nr 22. wie oben.
23. [Christus] [...] am Golgotha. Nr . 23. wie oben.
24. [Christus] von neuem niedergesunken. Nr. 24. Willman[n] u[nd] Küsell.
25. Christus unter dem Gipfel von des Golgotha neben dem Kreuze gestoßelt
sitzend,dabei die Schächer stehend, oben werden werden Löcher für die Kreuze
gehackt. Nr. 25. Willman[n] u[nd] Wolfgang
26. [Christus] wird neben dem Krezuze entkleidet. Nr. 26. wie oben.
27. [Christus] ist an das noch auf der Erde liegende Kreuz genagelt. Nr. 27. wie oben.
28. das Kreuz mit dem daran hängenden Christus wird aufgerichtet. Nr. 28. wie
oben.
29. Christus vom Kreuze genom[m]en, liegt am Stam[me] deßelben, im Schoße der
Maria. Nr. 29. wie oben.
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30. die Wunden werden gewaschen. Nr. 30. Willmann, Sandrart.
31. Christus wird gegen das Grab zu getragen. Nr. 31. wie oben.
32. [Christus] wird in das Grab gelegt. Nr. 32. wie oben.
33. Maria u[nd] das Christkind umgeben von Heiligen. Willman[n], Sandrart.
34. Alardus, v[on] Willman[n], v. Willman[n], B. Kilian.
35. Bernardus, Willman[n] u[nd] Phil. Kilian.
36. Gott der Vater, der heil. Geist., die Jungfrau Maria mit den Christkinde u[nd]
viele Heilige. Ohne Namen des Künstlers.
37. Geburt des Johannis. Ohne Namen.
38. Empfängniß der Maria. Ohne Namen.
39. dito eine andere Vorstellung. ohne Namen.
40. Geburt der Maria; ohne Namen.
41. Empfängniß der Jungfrau Maria. ohne Namen.
42. Darstellung der jungen Maria im Tempel. ohne Namen.
43. S. Ozilia. Willman[n] u[nd] Wolfgang.
44. Reinigung der Maria. ohne Namen.
45. Ver[...]tung der Maria.
46. Maria sucht Elisabeth heim. ohne Namen.
47. Die Vorstellung Nr. 42. Auf gleiche Weise. ohne Namen.
48. Ausgießung des heil. Geistes. ohne Namen.
49. Maria mit dem Christkinde, von Biokart. (?) in 12.
50. der Tod Kaiser Heinrichs. ohne Namen.
51. die Gloria der Maria, welche das Christkind saugt u[nd] von den Evangelisten
umgeben ist. Mit unleserlichen Namen.
52. Das Christkind in Glorie mit dem Kreuze stehend auf Marterinstrumenten;
Maria u[nd] Joseph in seligen Erstaunen. Folio. Willman[n] u[nd] Barth. Kilian.
Breslau d: 16’ Jan. 1811.
Busching.
[k. 8r–v – puste]
[k. 9r–11r]
3
Gemälde in Leubus
1. Landschaft von Wilman[n]. S.
2. dito. S.
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3. dito. S.
4. dito. S.
5. dito. S.
6. dito. S.
7. dito. S.
8. dito. S.
9. dito. S.
10. dito. S.
11. dito. S.
12. Frucht und Küchenstücke. Z:a.
13. [Frucht und Küchenstücke.] Z:a.
14. Maria mit dem Christkinde. K.
15. Prälat. Z.a.
16. Bernhardus. K
17. Christus am Kreuz. K.
18. [Christus am Kreuz.] K.
19. heiliger. K.
20. Gemählde Friedrich des 2’. Z.a.
21. Friedrich 2’ in seiner Jugend. Z.a.
22. Christus am Kreuz. K.
23. Ein vom Blitz auf dem Wagen getödteter Hirten. Z.a.
24. Ein Pferd. Z.a.
25. Ein heiliger. K.
26. Ein Frauen zim[m]er Kopf. S.
27. Porträt. Z.a.
28. Eine Verkundigung von Willman[n]. S.
29. Eine weibliche Gestalt mit Blumen. S.
30. Ein heil. Franziskus. S.
31. Ein. heil. Petrus. S.
32. Eine heil. Magdalena. S.
33. Ein heil. Franziskus. K.
34. Eine heilige Catharina v[on] Willman[n]. S.
35. dito. S.
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36. Eine Schlachstück. S.
37. dito. S.
38. Ein Manns und Frauenkopf. K.
39. Zwei Schlachstücke. S.
40. [Zwei Schlachstücke.] S.
41. Ein männliches Kopf. S.
42. Eine Madonna (?) S.
43. Ein wildes Schwein. Z.a.
44. Ein Pferd. Z.a
45. Porträt männlich. Z.a
46. dito. Z.a.
47. weiblich Porträt. Kayserin Amalia. Z.a
48. Christus am Kreuz. K.
49. Pferd. Z.a.
50. Schwedisches Wirthshaus. Z.a.
51. Geißelung Christi. K.
52. Hedwig. K.
53. Große Landschaft von Willman[n]. S
54. Christus im Tempel. K.
55. der heil. Robert. K.
56. Schweistuch der Weronika. Z.a
57. Tobias mit dem Engel. Z.a.
58. Friedrich d: 2’ S.
59. Weibliches Porträt. Wilman[n] S.
60. Biber. Z.a.
61. Viehstück Z.a.
62. Landschaft. Z.a.
63. heil. Appollonia. K.
64. Architektonisches Bildwerck. Z.a
65. Porträt, weibliches . Z.a.
66. dito män[n]liches. Z.a.
67. Quodlibet. Z.a
68. Magdalena. Z.a.
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69. Landschaft. Z.a.
70. Bernardus. S.
71. Abraham u[nd] Isaak. S.
72. Christus im Grabe. K.
73. Heiliger. K.
74. K[...]stück. Z.a.
75. Porträt. Z.a.
76. dito. Z.a.
77. dito. Z.a.
78. dito. Z.a.
79. Churfürst von der Pfalz im Kronnungszuge zu Pferd. Z.a.
80. [Churfürst von] Trier dito. Z.a.
81. [Churfürst von] Bömen dito. Z.a.
82. [Churfürst von] Mainz dito. Z.a.
83. Christus mit der Weltkugel. K.
84. Magdalena von Willman[n]. S.
85. Porträt.
86. Unbek. Vorstellung. Z.a.
87. Christus von Kreuz genom[m]en in den Armen des Engel. K.
88. Porträt. Z.a.
89. dito. Z.a.
90. Quodlibet. Z.a.
91. Graf v[on] Schweinitz Porträt. Z.a.
92. Maria Theresia. Z.a.
93. Kaiser Franz.
94. Schmerzhafte Mutter. Z.a.
95. Fürstbischof Schafgotsch. Z.a.
96. Geistliches Porträt. Z.a.
97. Christus am [Kreuz] K.
98. Allegorische Vorstellung. Z.a.
99. Alter Kopfe – S.
100. heilige Bischöfe – K.
101. heil. Hedwig, Offenbarung. K.
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102. männl. Porträt. Z.a.
103. weibl. Porträt. Z.a.
104. kaiserl. Porträt. Z.a.
105. Prälat Porträt. Z.a.
106. dito. Z.a.
107. Porträt, weibl. Z.a.
108. dito. Z.a.
109. dito. Z.a.
110. Porträt, von Kynast gemahlt. Z.a.
111. Porträt. Z.a.
112. Prälat Tobias. Z.a.
113. heil. Agnes. K.
114. [heil.] Appollonia. K.
115. [heil.] Joseph. K.
116. Porträt. Z.a.
117. Prälat Konstantin. Z.a.
118. heil. Bernhardus. K.
119. Kloster Leubus. Z.a.
120. Fr. Zollner, Porträt. Z.a.
121. Porträt in Willman[n]s Manier. S.
122. [Porträt in Willman[n]s Manier. S.]
123. Porträts. Z.a.
124. [Porträts. Z.a.]
125. dito. Z.a.
126. Pudel [?] mit einer Fackel. Z.a.
127. Maria mit dem Christkinde. K.
128. Porträt. Z.a.
129. Christus mit der Weltkugel. K.
130. Magdalena. K.
131. heil. Bischof Augustinus. K.
132. Marien bild. K.
133. Porträt, männliches. Z.a.
134. Herodias. wie im Sandstift. Z.a.
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135. heil. Bernhardus. K.
136. Porträt. Z.a.
137. heil. Benedikt. K.
138. Skizze des Klosters Leubus. Z.a.
139. Ein Roß. Z.a.
140. Maria mit dem Christkinde. S.
141. Papst, Porträt. Z.a.
142. heil. Luitgarde. K.
143. heil. Franziskus. K.
144. Magdalena. K.
145. Porträts. Z.a.
146. [Porträts. Z.a.]
147. Seitscher Schloß. Z.a.
148. Engel mit der Monstranz. K.
149. Seestück. Z.a.
150. Viehstück. Enten. Z.a.
151. dito. Hunde u[nd] Hasen. S.
152. Gemälde ohne Kopf [?] welche heraus geschnitten. S.
153. Schutzengel. S.
154. Seestück. Z.a.
155. Jagdstücke. Z.a.
156. [Jagdstücke.] Z.a.
157. Aus eh. wie es scheint alleg. Gemälde Z.a.
158. Seestück. Z.a.
159. Schlachtstücke. Z.a.
160. [Schlachtstücke. Z.a.]
161. Blumenstücke. Z.a.
162. [Blumenstücke. Z.a.]
163. Schlachtstück. Z.a.
164. ländliche Stücke. Z.a.
165. [ländliche Stücke. Z.a.]
166. [ländliche Stücke. Z.a.]
167. [ländliche Stücke. Z.a.]
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168. [ländliche Stücke. Z.a.]
169. Ein Maß [?] der Breifräßer, auf Blech. S.
170. Schmerzhafte Mutter. K.
171. Porträt. Z.a.
172. Festung Spandau. Z.a.
173. Heil. Apostol Paulus. S.
174. Heilger sterbend. S.
175. Maria mit dem Christkinde und Joseph. K.
176. König David. K.
177. weibliches Porträt. Z.a.
178. heil. Magdalena. K.
179. Porträt. Z.a.
180. Maria mit dem Christkinde und Joseph. K.
181. Christus am [Kreuz] mit Maria u[nd] Johannes. K.
182. Porträt. Z.a.
183. [Porträt. Z.a.]
184. Landschaft. Z.a.
185. Hund, Katze u[nd] todtes Geflügel. S.
186. Heiliger. von Willmann (?). K.
187. Thierstück. Z.a.
188. Ein Kranich. Z.a.
189. Heil. Lukas. K.
190. Schutzengel. S.
191. Maria u[nd] Joseph. Holz aber neu. S.
192. Bernhardus. Z.a.
193. Hedwig. K.
194. Ecce Homo. S.
195. Porträt. Z.a.
196. Franziskus. K.
197. Maria mit dem Christkinde. K.
198. Zwei Höhne im Streit. Z.a.
199. Kurf. von Sachsen, wie 79. Z.a.
200. Johannes Haupt. K.
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201. Krieges stück. Z.a.
202. Landschaft auf Holz. Z.a.
203. Landliches Stück. Z.a.
204. Kaiser Joseph. Z.a.
205. Sterbender heiliger Benedikt. S.
206. männl. Porträt. Z.a.
207. dito weibl. Z.a.
208. dito männl. Z.a.
209. Allegorische Vorstellung. Z.a.
210. dito. Z.a.
211. Christus nach der Geißelung. K.
212. Heil. Barbara. Willman[n]. S.
213. Heil. Paulus. Wilman[n] S.
214. Heil. Petrus. [Wilmann] S.
215. Sterbender Franziskus. K.
216. Ein Schwede der eine Pfeife raucht. Z.a.
217. Fruchtstück. Z.a.
218. Porträt. Z.a.
219. Heiliger. K.
220. Johannes der Evangelist. K.
221. Kaiser Joseph. Z.a.
222. Landschaft. Z.a.
223. Porträt. Willman[n]? S.
224. Wappen, Hahn, Schwerdt [?] Z.a.
225. Babylonischer Thurm. Z.a.
226. Christus am Kreuz. K.
227. Maria mit Christkind u[nd] Joseph. K.
228. Bernhard. K.
229. Kurf. von Kölln. Z.a.
230. heil. im Walde, neben ihm Roch, Aegidius. Z.a.
231. heil. Jakob. Willman[n]? S.
232. Fruchtstück. Z.a.
233. Jagdhunde. Z.a.
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234. Salvator mundi. K.
235. Bernhardus. K.
236. Heiliger. K.
237. Maria mit dem Christkinde u[nd] Johannes. K.
238. dito mit Joseph. K.
239. Heil. Anna mit der Mutter Gottes. K.
240. Heil. Barbara. K.
241. Ländliches Stück. Z.a.
242. Bernhardus. K.
243. Mutter Gottes mit Christkind. K.
244. Blumenstück. S.
245. Seestück. Z.a.
246. Männl. Kopf. Willman[n]. S.
247. heiliger Hieronimus. K.
248. Allegorisches Gemälde. Z.a.
249. Allegorische Vorstellung, Zeichnung, Skitze. S.
250. Porträt. Z.a.
251. Heil. Augustinus Porträt. K.
252. Hedwig. K.
253. Porträt. Z.a.
254. Kirche. Z.a.
255. Waßerfall. Z.a.
256. Johannes von Nepomuk. K.
257. Porträt. Z.a.
258. Steinadler. Z.a.
259. dito. Z.a.
260. Friedrich der 2’. Z.a.
261. Christus. Z.a.
262. Historisches Stück. Z.a.
263. großes Viehstück. S.
264. Schöpfung von Willman[n]. S.
265. Großes Viehstück. S.
266. Das brennende Troja. Z.a.
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267. Großes Viehstück. S.
268. dito, die Wildeschweines Jagd. S.
269. Maria mit dem Christkinde. K.
270. Eine unbek. Heilige Geschichte. K.
271. Die Anbetung der Hirten. K.
272. der heil. Joseph mit dem Christkinde. K.
273. der heil. Bartholomäus. K.
274. Unbek. alter Kopf. S.
275. heil. Joseph mit Christkinde. K.
276. heil. Jakob. K.
277. heil. Sebastian. K.
278. Madon[n]a mit dem Christkind. K.
279. Madonna, Christkind, Joseph, Anna. K.
280. Alter Kopf. Willman[n]? S.
281. Heiliger nebst Engel. K.
282. Abendmahl auf Holz. S.
283. Joseph mit dem Christkinde. Willman[n]. S.
284. Judith mit dem Kopf des Getödteten. S.
285. Kreuzerhöhung, großes [...]nglichtes Stück. S.
286. Weibl. Porträt. Z.a.
287. Porträt. Z.a.
288. Heilige. K.
289. heil. Johannes der Evangelist. K.
290. Madonna mit dem Kinde. S.
291. große Landschaft. S.
292. dito. S.
293. Schutzgeist. K.
294. Kurfürst von Köllen. Z.a.
295. [Kurfürst von] Brandenburg. Z.a.
296. Landschaft. Z.a.
297. Madonna mit dem Christkinde u[nd] Johannes. K.
298. Unbekan[n]tes historisches Stücke. Z.a.
299. dito. Z.a.
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300. Viehstück. Z.a.
301. Hirthenstück. Z.a.
302. Unbek. historisches Stück. Z.a.
303. Bernhardus. K.
304. Landschaft mit Gemäuer. Z.a.
305. Biblische Geschichte. Z.a.
306. Moses wird gefunden. K.
307. Öffentlicher Platz u[nd] Straße mit vielen Figuren. Z.a.
308. Seetreffen. Z.a.
309. Großes Seestück, Pendant zu vorigen. Z.a.
310. Großes Thierstück, mit alten Ruinen.
311. Gegend in Venedig. Z.a.
312. Große Landschaft mit vielen Thieren. Z.a.
313. Großer verzierter Saal mit vielen Personen. Z.a.
314. Großes Gemälde zu vorigem gehörig. Z.a.
315. Einer Fürstin wird der Riß eines Tempels vorgelegt. Z.a.
316. Großes Jagdstück. Z.a.
317. Großes allegorisches Bilde. Z.a.
318. Die drei Männer am feurigen Ofen, mit vielen Figuren. Z.a.
319. Großes unbekanntes Gemälde. Z.a.
320. Das Schloß zu Seitsch wird auf Befehl einer Frau gebaut. Z.a.
321. Das trojanische Pferd u.[nd] die Erob. Trojas. Z.a.
322. Minerva bei einem Flußgott, Allegorie. Z.a.
323. Atalanta u[nd] Meleager. Z.a.
324. Neptun u[nd] die Nereiden, nebst anderen Flußgöttern. Z.a.
325. Juno, große Gemälde. Z.a.
326. Landschaft. Z.a.
327. Porträt. S.
328. Ein Engel und ein Wanderer. S.
329. Porträt. Z.a.
330. heil. Augustus. K.
331. heil. Bischof. K.
332. heil. Hedwig. K.
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333. heil. Barbara. K.
334. Dreieinigkeit über der Maria schwebend. K.
335. Sterbende heilge. K.
336. heiliger. K.
337. Mathäus.
338. der leidende Christus K.
339. Friedrich der 2’. Z.a.
340. Ein geistl. Porträt. Z.a.
341. Ein männliches Porträt. Z.a.
342. [ Ein] weibliches [Porträt]. Z.a.
343. [Ein] männliches [Porträt]. Z.a.
344. Landschaft worin der. heil. Hieronymus. Z.a.
345. Männliches Porträt. Z.a.
346. Weibliches Porträt. Z.a.
347. Alter Kopf, Porträt. Z.a.
348. Der leidende Christus. Z.a.
349. Heiliger u[nd] die Jungfrau Maria. Z.a.
350. Maria mit dem Christkinde. K.
351. Das schlafende Christuskind unten Marterinstrumenten S.
352. Ein weibliches Porträt. Z.a.
353. Der König Friedrich Wilhelm der 2’. Z.a.
354. Madonna mit Christkind und Johannes. K.
355. Männliches Porträt. Z.a.
356. Weibl. Porträt. Z.a.
357. Quodlibet, mit Todtenkopf. Z.a.
358. Große Landschaft. Willman[n]. Z.a.
359. Landschaft. Willman[n]. S.
360. Jägerstück. Z.a.
361. Landschaft, Moses wird gefunden. Z.a.
362. Geistl. Porträt.
363, Geistl. Porträt. Z.a.
364. Landschaft. Wilman[n]. S.
365. Landschaft. Z.a.
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366. dito. Z.a.
367. Christus als Hirte. S.
368. Großes Porträt eines Geistl. Za.
369. Ein Salvator mundi. K.
370. Viehstück, Puten, [...] ihren Jungen. Za.
371. Ein schwebender Adler. Z.a.
372. Christus am Kreuz. K.
373. Ein Pferd mit gewaltigen Mähne u[nd] Schwanz. Za.
374. Viehstück,Schwann, Enten. [et cetera]. Z.a.
375. dito Gänse mit ihren Jungen. Z.a.
376. Joseph mit dem Christkinde. Willman[n] ? S.
377. Ein Ritter zu Pferde, Heinrich 2 (?) auf Holz. K.
378. Ein heiliger von Willman[n]. S.
379. Altes Holzbild Votivgemälde. Holz sehr [...] Stück. S.
380. Zweites Stück dazu. da es zerbrochen. S.
381. Friedrich der 2’. in seiner Jugend.
382. Landschaft von Willman[n]. S.
383. dito. S.
384. Weibliches Porträt. Z.a.
385. dito. Z.a.
386. Landschaft von Willman[n]. S.
387. [Landschaft] ditto. S.
388. Die Taufe Christi, Votivgemälde auf Holz. S.
389. Bild des heil. Bernardus. K.
390. Anderer heiliger. K.
391. Christus erscheint einer heil. vom Orden zu Cisterz. Z.a.
392. Der gegeißelte Christus. Von M.W. 1704. Willman[n] (?). Z.a.
393. Eine heilige Magdalena. K.
394. Ein großes wildes Schwein. Z.a.
395. Große Landschaft von Willman[n]. S.
396. Großes Blumenstück. Z.a.
397. dito mit Thieren. Z.a.
398. Viehstück, Puter, Tauben, Meerschweine. Z.a.
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399. Thierstück, todte Hase [et cetera]. Z.a.
400. Friedrich d: 2’ Lebensgröße. Z.a.
401. Der heil. Hieronymus. S.
402. Die Schöpfung von Willman[n]. S.
403. Ein Schlachtstück, sehr verwischt u[nd] schwarz. Z.a.
404. Christus am Kreuz. Willman[n] (?) S.
405. Blumenstück mit Kaninchen. Z.a.
406. dito. Z.a.
407. dito. Z.a.
408. dito. Z.a.
409. dito. Z.a.
410. Fruchtstück. Z.a.
411. Alle heiligen von Willmann. (?). S.
412. Bernhardus. K.
413. Geburt Christi u[nd] Anbetung der Hirten. K.
414. Mutter Gottes mit dem Christkinde. K.
415. Christus am Brunnen. K.
416. Altes Holzgemälde, Votiv. S.
417. Große Heiligenbilder, werden aus Willman[n]s Schule, wahrscheinlich von Liska. S.
418. [Große Heiligenbilder, werden aus Willman[n]s Schule, wahrscheinlich von Liska.] K.
419. [Große Heiligenbilder, werden aus Willman[n]s Schule, wahrscheinlich von Liska.] K.
420. [Große Heiligenbilder, werden aus Willman[n]s Schule, wahrscheinlich von Liska.] K.
421. [Große Heiligenbilder, werden aus Willman[n]s Schule, wahrscheinlich von Liska.] K.
422. [Große Heiligenbilder, werden aus Willman[n]s Schule, wahrscheinlich von Liska.] K.
423. [Große Heiligenbilder, werden aus Willman[n]s Schule, wahrscheinlich von Liska.] K.
424. [Große Heiligenbilder, werden aus Willman[n]s Schule, wahrscheinlich von Liska.] K.
425. [Große Heiligenbilder, werden aus Willman[n]s Schule, wahrscheinlich von Liska.] K.
426. [Große Heiligenbilder, werden aus Willman[n]s Schule, wahrscheinlich von
Liska.] K.
427. [Große Heiligenbilder, werden aus Willman[n]s Schule, wahrscheinlich von
Liska.] K.
428. heil. Hedwig. K.
429. Portät eines Prälaten, wahrsch. v[on] Willman[n]. S.
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430. Der heil. Nepomuk. K.
431. die heil. Barbara. K.
432. Bernhardus wendet heil. Jungfrau, die ihm das Christkind zeigt.
433. Wappen der von Ladlaus. 1520. (sollte aber älter sein u. nur [...]
434. [Wappen] des Hans von Rechynberg. 1518:
435. Wappen der von Rabenau 1520.
436. [Wappen] der von Stolzschen. 1520.
437. MCCXL ist in Gott entschlaffen Herr Martten von Busowoy u[nd] ist alhier
begraben.
438. Wappen der v Eychlen. 1520.
439. Kasper Schittel zu grabin 1519.
440. Adam Heigel. 1582.
441. Melcher Rohr von Polszniz. 1520.
442. von Bolkenhan. 1519.
443. der Beer von Beraw [?]
444. Hans Wilhelm u[nd] Sigimunt Kalsche v Kin[...]berg [?] 1567.
445. Großes doppeltes Wappen 1587.
446. Wipler Wappen.
447. Großes Wappen ohne Namen.
448. Heinze Schliwitz von Wandrisz [?]. 1519.
449. Wappen der Herzoge von Glogau.
450. Jakobus de Saltza Episc. Wrat. 1520.
451. der v. Danniger. 1520.
452. der v. Reibnitzer. 1520.
453. der v. Schindel. 1520.
454. der v. Rachwitzer. 1520.
455. Achatius Haunoldt, Haubtman[n ] zu Breslau 1520.
456. Christoff Zedelitz. 1482.
457. Wolf von Buswoy. 1548.
458. der v. Logaw. 1563.
459. der Teder [?] von Gorn u[nd] Gym[m]el 1518.
460. Adam von Proske auf Reppersdorf. 1609.
461. Lorenz Arnhold.
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462. Kasper Mattäus u.[nd] Johan[n]es Geiger 1547.
463. Lynhardt von Mynwietz [?] Ritter zu Sylwy [?], 1519.
464. Nickel Schreibers dergl von Denzinsteinen [?]1519.
465. Ulrich Schaffgotz auf Greyffynstein u[nd] Kynast, Rytter. 1518.
466. Empfängniß der Maria. Willman[n] (?) K.
467. Abt Gregor . K.
468. Landschaft. Z.a.
469. dito. Z.a.
470. Wappen des Franz v. Han. 1519.
471. Die schmerzhafte Mutter, Christum am Schooße haltend. Z.a.
[k. 11v – pusta]
[k. 12 – brak]
[k. 13r–v]
Abschriftlich

4
Nachweisung
derer bei dem saecul[arisierten] Stifte Him[m]elwitz befindlichen noch nicht verkauften Auctions Sachen.

Tit[el] des Inwent:

No
des Titels

XVIII
2.
3.
4.
8.
10.
11.
16.
18.
22.
23.
24.

Benenung der Sachen
An Gemählden, Zeichnungen u[nd]
Kupferstichen
König Ludwig
das Haupt Johan[n]is
Bernardus
Mutter Gottes
Bernardus
Stephanus
Herzogin Hedwige
Die Piastische Familie
Die heilige Familie
Probst [sic!] Eugenius Magnus
40. St. Portraits der hiesigen Praelaten
o 2gl

Tax
Rth

GL

3.
2.
2.
1.
4.
4.
4.
3.
8.
10.
3.

8.
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Tit[el] des Inwent:

No
des Titels
25.
29.
31.
34.
35.
36.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

45.
46.
47.
48.
49.
62.
67.
68.
71.

Benenung der Sachen
1. Hölzernes großes Kruzifix
Petrus
Paulus
Kloster Him[m]elwitz
Joseph
Czenstochauer Mutter Gottes
Bernhardt
Hedwige
Antonius
Jesus, Maria u[nd] Joseph
heilige drey Könige
Jacobus über dem Kloster Him[m]
elwitz
Latus
Transp
4. St. große ovale Gemälde die 4. Welt
Theile vorst[e]ll[en]
Jacobus mit dem Engel ringend
1. alter Fürst
Maria Scapularis
Ordens Bruder oder das Silentium
Salvator
Salvator
Mariahilf
8. zusam[m]en gehörige große
Gemälde mit braun lakirten u[nd] inwendig mit Golde staffirten Rahmen
a, Corona Christi
b, Martha
c, Vertheilung des Brodtes von Christo
u[nd] seinen Jüngern
d, Tobias als er einen Fisch fängt.
e, Stephanus
f, Daniel in der Löwengrube
g, Die Samaritanin
h, Die Hochzeit zu Cana
des ganzen Gemälde Bestandes
Su[m]a
Him[m]elwitz den 28 Febr 1812.
Große

Tax
Rth
6.

GL
8.
8.
6.
8.
8.
3.
4.
6.
8.
2.
3.

13.
13.

17.
17.

12.
2.
4.
3.
2.
12.
6.
12

8.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
65.

8.

Rękopiśmienne wykazy malarstwa i grafiki zebrane przez J. G. G. Büschinga

[k. 14r–v]
5.
Aus dem Sandstifte sind ausgewählt worden
theils zur Gallerie, theils zum Vertausch.
die Num[m]ern weisen auf das Inventarium der Gemählde.
72. Altdeutsche Schule.
39. Altd. Schule
45. Willman[n].
100.
101.

Willman[n]

98.
99.
Zwei Todtenköpfe. [et cetera].
2. Nachtstücke, zum Vertauschen.
1. dito. Nr.
47 Willman[n].
Nachtstück v[on] Hondhorst.
Altdeutsche Landsch.
103.
1.
27.
16.
14. Wilman[n].
3. Gemälde d[er] l[ei]dende Christus [?] [et cetera] zum Tauschen.
8. Willman[n].
4.
7.
24.
117.
102.
2.
107.
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Alte Landsch[a]ft .
14.
42.
48.
49.
46. Wilman[n].
9.
11.
10.
12.
61.
109.
31.
51.
25.
43.
13.
23.
28.
40.
26.
4. heilige Stücken zum Vertausche.
Grablegung Christi.
68.
69.
Christus Kopf zu Vertauschen [?]
29
30
95. 61. 59. 3. 62. 64. 65. 66.
67. 110. 32. 53. 54. 57. 58. 6.
56. 55. 118. 16. 17. 18. 63. 19.
20. 116. 89. 73. 115. 114. 112. 96.
33.
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[k. 15r]
Kunstsachen, Archiv u[nd] Manuskripte im Sandstifte.
Büsching.
[k. 15v – pusta]
[k. 16r–17v – wykaz zachowany w poszycie w oryginale i kopii, ze względu na odręcznie naniesione uzupełnienia na odpisie znajdującym się na kolejnych kartach zadecydowano o transliteracji tegoż – zob. także przyp. 18]
[k. 18r–19v]
Abschrift18

No:

Verzeichniß der Gemälde im Bibliotheck=Gebäude auf dem
Sande (die am 27ten April 1814 versteigert werden sollen).

1
2.3
4
5.6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Eine Landschaft
4 gl.
2 Apostel Köpfe.
Anna lehrt die kleine Maria lesen 1 rt 5 gl.
2 heil. Bilder Nr 5 1rt 11gl. Nr 6 1 rh 4 gl.
Eine Schmerzhafte Mutter Gottes 1 rt 9 gl.
Ein Kupferstich in Rahmen
[Ein] dito
6gl.
[Ein] dito
[Ein] Apostol Petrus Kopf 1 rt 13 gl.
[Ein] Bildniß
[Ein] heil. Bild 2 gl.
[Ein] dito
[Ein] Bildniß von Eibelwieser
6 gl.
[Ein] dito
[Ein] Bildniß
[Ein] dito
5 gl.
[Ein] dito
[Ein] heil. Bild
7 gl.
[Ein] Geburt Jesu
[Ein] Bildniß
7 gl.
[Ein] dito von Eibelwieser
[Ein] heil. Dominicus
2 gl.
[Ein] Bildniß

Taxe in
Courant
Münzen
rth

1

d.

sgl
5
12
20
10
8
2
2
3
15
1
3
3
20
20
10
10
10
5
15
10
15
8
15

18 Wykaz ten jest odpisem wykazu zamieszczonego w poszycie tym na kartach 16r–17v. W stosunku do
oryginału został wzbogacony o wpisane ołówkiem kwoty przy tytule dzieła, które dla czytelności podano
w transliteracji kursywą.
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No:

Verzeichniß der Gemälde im Bibliotheck=Gebäude auf dem
Sande (die am 27ten April 1814 versteigert werden sollen).

26
27
28
29

[Ein] heil. Bild
[Ein] Kupferstich
[Ein] dito
[Ein] dito
8.9
8 9
Ein Kupferstich 1
Ein Bildniß
14 gl.
[Ein] dito
[Ein] dito von Eibelwieser
12 gl.
[Ein] dito
4 Stück dito 18 gl.
Eine Landschaft
3 gl.
[Eine] dito
[Ein] historisches Gemälde 12 gl.
2 Stück Kupferstiche
12 gl.
Portrait eines Papstes in Schnitzwerk
mit Sammet bekleidet
Ein Bildniß
4 gl.
[Ein] dito
4 Stück heil. Bilder 2 gl.
[ein] dito 5 gl.
[ein] dito
[ein ]Stück mit Bauern Tanz 6 gl
3 dito heil. Bilder
4 gl.
2 dito dito
3 dito dito 59. - 11 gl. 60. 2 gl. 61. 62. 1 gl. 6 g.
ein heil: Petrus
[ein heil:] Magdalena
[ein] Stück Kupferstich
2 rt 20 gl.
2 [Stück] heil. Bilder
2 [Stück] dito 3 gl.
1 heil. Magdalena 11 gl.
Ecce Homo 8 gl.
ein heil. Petrus 4 gl.
[ein] Stück Portrait 13 gl.
[ein] heil: Petrus 4 gl.
ein] Memento mori 2 gl.
[ein] Stück Marienbild 13 gl.
die Geburt Mariae 12 gl.
[ein] Stück heiligen Bild. 13 gl.

Taxe in
Courant
Münzen
rth

30
31
32
33
34
35 u. 38
39
40
41
42.43
44
45
46
47 u. 50
51
52
53
54.56
57 u. 58
59 u. 61
62
63
64
65,66
67,68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

d.

sgl
3
2
6

Latus 7
Transport 7

1
18
18

6
6
6

15
15
15
15
2
5
5
1
1
5

1

5
15
15
5
5
15
5
5
2
10
5
3
5
10
10
15
5
6
3
1
20
12
15
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No:

Verzeichniß der Gemälde im Bibliotheck=Gebäude auf dem
Sande (die am 27ten April 1814 versteigert werden sollen).

78
79

[ein] Verkundigung Maria
[ein] Stück heil: bild.

Taxe in
Courant
Münzen
rth

10 gl.
21. 1 6. Latus 18.
21. 1 6. Transport 18

80
81.82
83
84.86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101,102
103,104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

ein Stück heil. Bild. 1 gl.
2 Stück Landschaften 2.6 gl.
ein Blumenstück 2 gl.
3 Stück Portraits von Eibelwieser 15 th 6 gl.
ein heil. Dominicus
2 gl. 6 gl.
[ein] dito
[ein] Portrait eines Bischof 4 gl.
[ein] Stück heil. Bild.
5 gl.
[ein] ditto
[ein] dito
[ein] Stam[m]baum Kupferstich
[ein] Stück heil. Bild 4 gl.
[ein Stück] dito 6 gl.
[ein] Schmerzhafte Mutter 1 rt
[ein] Stück heil. Bild 10 gl.
eine heil. Dreyfaltigkeit 18 gl.
[eine] heil. Hedewig 8 gl.
ein Stück Kopf 1 gl. 6 g.
2 [Stück] Landschaften 5 gl.
2 [Stück] dito
6 gl.
ein Stück Kopf
eine Kreutzigung
2 gl.
ein Stück Landschaft
[ein Stück] dito
15 gl.
[ein Stück] Kupferstich
[ein Stück] Geburt Jesu
ein Stück Kupferstich
2 gl.
[ein Stück] heil. Bild
[ein] heil. Dominicus 11 gl.
[ein] heil. Dreyfaltigkeit 5gl.
[ein] Stück Portrait
[ein Stück] dito
10 gl.
[ein Stück] ditto
[ein Stück] dito

1

467

d.

sgl
3
10
28
28
10
10
2
15
5
5
15
6
6
8

3
3.

3
10
4
15
12
6
8
2
10
6
2
2
1
1
2
20
2
3
1

Latus 29
Transport 29

3
3
20
15
15
2
2

6
6
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No:

Verzeichniß der Gemälde im Bibliotheck=Gebäude auf dem
Sande (die am 27ten April 1814 versteigert werden sollen).

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

eine Mutter Gottes
21 gl.
[ein] Stück Kupferstich
[ein Stück] Portrait 4 gl.
[ein Stück] dito 3 gl.
[ein Stück] dito 2 gl.
[ein Stück] dito 2 gl.
[ein Stück] dito 2 gl.
[ein Stück] dito 2 gl.
[ein Stück] dito 2 gl.
[ein Stück] dito 3 gl.
[ein Stück] ditto 4 gl.
[ein Stück] Kupferstich
20 gl.
[ein Stück] heil. Bild
[ein] Christuskopf
6 gl.
[eine] heil. Dreyfaltigkeit
[ein] Stück heil. Bild 2gl.
[eine] heil. Barbara 8gl.
[ein] heil. Bild 4gl.
[ein] ditto 1 gl.
[ein] dito 4 gl.
[ein] dito 4 gl.
[eine] Maria 8 gl.
[ein] Stück heil. Bild 2gl. 6 g.
[ein] Christus 5 gl.
[ein] heil. Bild
2 gl.
[ein] dito
[ein] dito 2gl.
[ein] dito 4gl.
[ein] dito 1rt8gl.
[ein] dito 8gl.
[ein] Kupferstich 8gl.
[ein] Paulus Kopf
[ein] Stück Landschaft 4 gl.
Breslau den 1t. Maertz 1813
J. H. König

Taxe in
Courant
Münzen
rth

d.

sgl
8
2
15
20
15
15
15
15
15
15
15
2
20
10
10
15
15
12
12
12
15
15
6
15
12
8
5
10
10
15
6
10
2

Leinwand 20 rth
Summa

41

18

6
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[k. 20r–25r]
8
Verzeichniß
einer Sam[m]lung von orriginal Ohlgemälden, welche annoch nach Berlin geschickt und dort verkauft werden sollen
1, Die Göttin der Geschichte, nack[t]e Figur, von 5 Genien umgeben, hällt einen
Griffel in der Hand, um die Geschichte der Zeit zu schreiben [et cetera et cetera]
4 Fuß 6 Zoll hoch und 5 Fuß 8 Zoll breit, auf Leinewand dublirt, in echt vorgeldeten
Rahmen, gemalt von Guarcini da Cento!!!
2, Allegoria auf die Vermählung Alexanders mit der Roxane 4 Fuß 6. Zoll hoch und
6 Fuß 6 Zoll breit. Mit 18 Figuren u sw: Auf Leinewand dublirt, in neuen echt [nicht?]
vergoldeten Rahmen von P: P: Rubens.
3, Eine Schlacht in einem Geburgs Dorfe. Eine Scene aus dem 30 jährigen Kriege,
3 Fuß 4 Zoll hoch und 6 Fuß lang. Auf Leinewand dublirt. In noch nicht vergoldeten
Rahmen, gemalt von Burdingon.
4, Eine Magdalena. Nackte Figur in Lebens Größe. 4 Fuß 2 Zoll Hoch 3 Fuß breit . Auf
Leinewand dublirt. In schwarzen Rahmen mit breiten echt vergoldeten bildhauer
Leisten, Gemalt von P: P: Rubens.
5, Ceres nackte Figur und Gegenstück
6, der Gott der Zeit nackte Figur 3 Fuß 9 Zoll hoch und 2 Fuß 8 Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. In echt [nicht?] vergoldeten Rahmen. Orriginale von einen unbekanten italienischen Meister
7, Christus nackt gebenden, mit Dornen gekrönt von Krieges Knechten geführt.
3 Fuß hoch 2 Fuß 6 Zoll breit Auf Leinewand dublirt. In schwarzen Rahmen mit
vergoldeten Leisten. Gemalt von P. P: Rubens
8, 9 Zwey Philosophen der eine schreibt der andere ließt in einem Buche 3 Fuß
4 Zoll hoch und 2 Fuß 8 Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. In schwarzen Rahmen,
mit echt vergoldeten Leisten. Gemalt von Piacetta.
10, 11 Zwey Nachtstücke, eine alte Frau kocht Kaffe, und ein alter Mann ließt einen
Brief [et cetera et cetera] 2 Fuß 8 Zoll Hoch und 2 Fuß 2 Zoll breit. Auf Leinwand
dublirt, in schwarzen Rahmen, mit echt vergoldeten Leisten. Gemalt von Bentum.
12, 13, Ein Stilleben mit einer ausgeschlachteten Gans, Geflügel und Gemüse [et
cetera et cetera] und das Gegenstück. Ein Korb mit Spargel, Fasanen, Rebhuner [et
cetera et cetera]. 1 Fuß 8 Zoll hoch und 2 Fuß 4 Zoll breit. Auf Leinewand dublirt,
In schwarzen Rahmen mit vergoldeten Leisten darauf steht C C: Eimaerdz: inv: et
pinxit 1647.
14, Christus bey Nicodemus 2 Fuß 6 Zoll hoch und 2 Fuß breit. Auf Leinewand dublirt. In echt [nicht?] vergoldeten Rahmen. Gemalt von Rembrandt van Rijn
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15, Der heil: Franciscus 3 Fuß 2 Zoll hoch und 2 Fuß 6 Zoll breit. Auf Leinewand
dublirt. In echt vergoldeten Rahmen. Gemalt von Carlo Dolci
16, Der heil:[ige] Hyeronimus nackte Figur. 2 Fuß 5 Zoll hoch und 2 Fuß breit. Auf
Leinewand dublirt. In echt [nicht?] vergoldeten Rahmen von einen italienischen
Meister.
17, 18 Zwey Quodlibets 2 Fuß 6 Zoll breit und 1 Fuß 8 Zoll hoch. Auf Leinewand
dublirt. In schwarzen Rahmen mit vergoldeten Leisten. Gemalt von Eibelwieser, mit
deßen Monogram.
19. Eine italienische Landschaft. 2 Fuß 3 Zoll hoch und 3 Fuß breit. Auf Leinewand
dublirt in schwarzen Rahmen mit vergoldeten Leisten. Von einen unbekanten Meister
20, Eine Küchin mit einem Meßer in der Hand, mit Gemüse [et cetera et cetera]
umgeben 2 Fuß 3 Zoll hoch und 3 Fuß breit, Auf Leinewand dublirt. In schwarzen
Rahmen mit vergoldeten Leisten. Gemalt von Knöffel senior
21, Der Bouffon [sic!] des Fürst Bischofs von Schaffgotsch. 1 Fuß 8 Zoll hoch und
1 Fuß 5 Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. In schwarzen Rahmen mit vergoldeten
Leisten. Von unbekanten Meister.
22, Till Eulenspiegel 2 Fuß hoch 1 Fuß 6 Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. In schwarzen Rahmen mit vergoldeten Leisten. Gemalt von einen unbekanten niederländischen Meister.
23, Ein[e] Geburgs Landschaft mit einer Schmiede, wo ein Pferd beschlagen wird
[et cetera et cetera]. 2 Fuß 2 Zoll hoch 1 Fuß 8 Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. In
schwarzen Rahmen. Meister unbekant.
24, Portrait des Grafen von Schweidnitz Kauern. 1 Fuß 8 Zoll hoch und 1 Fuß 4 Zoll
breit. Auf Leinewand dublirt. In schwarzen Rahmen mit vergoldeten Leisten. Wahrscheinlich von M: Willmann
25, 26, Zwey Köpfe von Alten. 1 Fuß 4 Zoll hoch und 8½ Zoll breit Auf Leinwand
dublirt. In schwarzen Rahmen mit vergoldeten Leisten. Meister unbekant
27, Eine Landschaft in echt vergoldeten Rahmen. Auf Leinwand dublirt 9 Zoll hoch
1 Fuß 2 Zoll breit in Wouvermanns Manir.
28, Die 4 cardinal Tugenden. Gerechtigkeit, Standhaftigkeit, Geduld und Liebe.
durch nackte weibliche Figuren dargestellt. 1 Fuß 5 Zoll hoch und 1 Fuß breit. Auf
Holz gemalt, In echt vergoldeten Rahmen. In Plaazers Manier.
29, Eine Landschaft mit Figuren 1 Fuß 5 Zoll hoch und 1 Fuß 8 Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. Auf Leinewand dublirt [sic!]. In echt vergoldeten Rahmen. In du Rois
Manier.
30, Ein Concert von 3 Personen. 1 Fuß 4 Zoll hoch 1 Fuß breit. Auf Holz dublirt. Von
einen niederländischen Meister.
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31, Ein sehr sinnreiches Quodlibet Allegorie auf das menschliche Leben, Ein zerrißen Buch, ein Todten Kopf, Karten, Würfel, eine ausgelöschte Kerze, eine SanduUhr,
ein Blumen Strauß. Tiale Feder Kreide [et cetera et cetera et cetera]: Auf Leinewand
triplirt. 1 Fuß 4 Zoll hoch und 1 Fuß 2 Zoll breit. In echt vergoldeten Rahmen. Darauf
steht Philipp Sauerland den 21ten Juny 1748.
13.
32, Das Universum :/Die Schöpfung/: 1 Fuß 4 ½ Zoll hoch und 1 Fuß 1 Zoll breit. Auf
Kupfer Platte gemalt von Peter Breugel
33, Eine Magdalena 1 Fuß 8 Zoll hoch und 1 Fuß 5 Zoll breit. Auf Leinewand dubliert,
In echt vergoldeten Rahmen. Gemalt vom Ritter Rottenmeyer von Rothenbrun
34, Die Creuzigung Christi und der beyden Schächer, mit sehr vielen Figuren. 1 Fuß
10 Zoll hoch und 1 Fuß 6 Zoll breit. In echt vergoldeten Rahmen. Auf schwere Kupfer Platte gemalt von Adrian van der Werft !
35, 36 Zwey Landschaften italienische Gebürgs Gegenden mit vielen Figuren 5 Fuß
8 ½ Zoll hoch und 3 Fuß 8 ½ Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. In neuen noch nicht
vergoldeten Rahmen. Gemalt von Titiano di Vicelli !
37, Die heil. Ursula, mit Allegorien auf deren Legende. Auf Leinwand dublirt, 4 Fuß
6 Zoll hoch und 2 Fuß 8 Zoll breit. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Gemalt von Michel Willmann.
38, 39, 40, 41, Eine Wildesschweins Jagd, eine Hirsch Jagd, zwey kämpfende Ochsen, und eine Herde Ziegen. 3 Fuß hoch und 4 Fuß 6 Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Gemalt von Elias Ridinger
42, Eine Familie feyert den ersten Maymorgen, unter einem Zelte im Walde u sw:
3 Fuß hoch 2 Fuß breit, auf Leinewand dublirt. In neuen noch nicht vergoldeten
Rahmen. Gemalt von Troost.
43, Eine Waldigte Landschaft. Vorüber überfallen ein Wagen entsenden in einem
hohlen Wage [et cetera et cetera] 1 Fuß 11 Zoll hoch und 2 Fuß breit. Auf Leinewand
dublirt, In neuen noch vergoldeten Rahmen, Von einen niederlandischen Meister.
44, Eine Gebürgs Landschaft mit Vieh [et cetera, et cetera] 2 Fuß hoch 2 Fuß 4 Zoll
breit. Auf Leinewand dublirt. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Aus der
italienischen Schule
45, Eine Wildeschwein Jagd. 1 Fuß 4 Zoll hoch und 2 Fuß breit. Auf Leinewand dublirt; In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen von Sneyers
46, Portrait von P: P. Rubens, 1 Fuß 5 Zoll hoch und 1 Fuß 3 Zoll breit. Auf Leinewand
dublirt. In neuen noch unvergoldeten Rahmen. Von einen Niderlaender gemalt.
47, 48, Zwey Prospecte von Venedig. Der St: Marcus Plaz und die Vermählung des
Dogen mit dem Meere. 1 Fuß 5 ½ Zoll hoch und 2 Fuß 5 ½ Zoll breit. Auf Leinewand
dublirt. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Von Canaletto
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49, Christi Abnahme vom Creuz 3 Fuß 5 Zoll hoch und 2 Fuß 5 ½ Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. In neuen echt [nicht?] vergoldeten Rahmen. Nach Rubens
50, Christus am Creuze, unten der nackte Lazarus, bei welchen ein tröstender Engel
steht, der mit dem Finger auf Christum zeigt. 2 Fuß 6 Zoll hoch 1 Fuß 8 Zoll breit.
Auf Leinewand dublirt. In schwarzen Rahmen mit vergoldeten Leisten. Aus der niederländischen Schule.
51, Portrait eines Gelehrten. 2 Fuß 10 Zoll hoch und 2 Fuß 3 Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Von einen Niderländer
gemalt.
52, Kopf eines Alten in alt deutscher Tracht mit weißen Kragen [et cetera et cetera]
2 Fuß 3 Zoll hoch und 1 Fuß 10 Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. In neuen noch
nicht vergoldeten Rahmen. Von einen uralten italienischen Meister.
53, Christus am Creuze 2 Fuß 8 Zoll hoch und 1 Fuß 10 Zoll breit. Auf Leinwand
dublirt. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Gemalt von Michel Willmann.
54, Ein todter Haase und ein Vorstehehund. 2 Fuß 9 Zoll hoch und 3 Fuß 4 Zoll breit.
Auf Leinewand dublirt. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Von unbekanter
Meister
55, Eine Landschaft. 1 Fuß 3 Zoll hoch und 1 Fuß 9 Zoll breit. Auf Holz dublirt. In
neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Wahrscheinlich von Wagner senior
56, Zwey Stücke mit verschiedenen wilden Vögeln. 1 Fuß 1 Zoll hoch und 1 Fuß
5 Zoll breit. Auf Holz dublirt. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Darauf
steht C. Eimaertz inv. et pinxit 1638.
58, 59, Eine Landschaft mit einem Wirthshause und einer Vorüber Bande [et cetera
et cetera], und 2t Ein Bauren Gelag. 1 Fuß 2 Zoll hoch und 1 Fuß 5 Zoll breit. Auf Holz
dublirt. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Von Abraham Tenniers.
61, 62, Zwey Viehstücke. 1 Fuß 1/2 Zoll hoch und 1 Fuß 6 Zoll breit. Auf Holz dublirt.
In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen Gemalt von Niclaus Berghem!
63, Christi Einzug in Jerusalem, und auf der Rückseite 2 Bischofe 1 Fuß 10 Zoll hoch
und 2 Fuß 5 Zoll breit. Auf Holz und noch auf Goldgrund gemalt. Ein uraltes deutsches Gemälde. Wahrscheinlich auf den 14ten Jahrhundert
64, Eine kniend betende Familie in alt deutscher Tracht 1 Fuß 9 1/2 Zoll Hoch und
2 Fuß 4 Zoll breit. Auf Holz und noch auf Kreide Grund gemalt. Uralt deutsch.
65, Kopf eines Alten, 2 Fuß 1 Zoll hoch und 1 Fuß 3 Zoll breit. Auf Holz und noch auf
Kreide Grund gemalt. Gleichfalls uralt Deutsch.
66 Eine Madonna mit den Jesus Kinde auf dem Schoße. 10 Zoll hoch und 7 Zoll
breit. Auf Kupferplatte gemalt. In echt vergoldeten modellirten Rahmen. Aus der
niderlandischen Schule.
67, 68, Der Brand von Troja und die Zerstöhrung von Sodom und Gomorra 8 ½ Zoll
hoch und 12 ½ Zoll breit. Auf Holz gemalt. Von Unbekanten Meister
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69, 70, Zwey Landschaften 5 Zoll hoch und 5 1/2 Zoll breit. Auf Holz gemalt in echt
vergoldeten Rahmen. Gemalt von Schütz
71, Kopf eines Alten 4 ¾ Zoll hoch und 4 Zoll breit. Auf Holz gemalt, in neuen echt
vergoldeten Rahmen. Gemalt von van Fliet
72, Maria mit den Jesus Kinde auf den Schöße 1 Fuß 3 Zoll hoch und 1 Fuß 2 Zoll
breit. Auf Leinewand dublirt. In echt vergoldeten Bildhauer Rahmen. Gemalt von
Michael Willmann.
73, 74, Zwey Bauren Stücke Trinck und Tanz Gelage 12 Zoll hoch und 1 Fuß 5 ¾
Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen von
Christian Heysaat
75, 76, Zwey Früchtstucke 1 Fuß 7 ½ Zoll hoch und 1 Fuß 4 Zoll breit. Auf Leinwand
dublirt. In neuen unvergoldeten Rahmen Meister unbekant
77, 78, Zwey See Landschaften 7 ¼ Zoll hoch und 5 ¾ Zoll breit. Auf Kupferplatten.
in echt vergoldeten Rahmen von Norbert Grund
79, 80, Ein von Hunter gejagter Hirsch, und eine Auerochsen Hetze Auf Leinewand
dublirt 8 Zoll hoch 1 Fuß 1 ½ Zoll breit. In echt vergoldeten Rahmen. Von Elias Ridinger
81,82, Zwey Landschaften 9 Zoll hoch und 10 ¾ Zoll breit. Auf Holz gemalt. In neuen echt vergoldeten Rahmen. Gemalt von Matheus Merian.
83, Eine waldigte Landschaft 1 Fuß 4 ¼ hoch und 1 Fuß 11 ¾ Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. In echt vergoldeten Rahmen von Wagner Senior
84, 85, Zwey Landschaften 1 Fuß 3 Zoll hoch und 1 Fuß 7 ½ Zoll breit. Auf Holz gemalt. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen von Baendler.
86, 87, Zwey Köpfe von Alten. 9 Zoll hoch und 7 Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. In
neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Von unbekanten Meister.
88, 89, Zwey Landschaften mit Vieh, 1 Fuß 11 Zoll hoch und 2 Fuß 3 ¾ Zoll breit, Auf
Leinewand dublirt. In echt vergoldeten Rahmen. Gemalt von Bircheiner.
90, 91, Zwey Landschaften mit Jagd Parthien. 1 Fuß 7 ½ Zoll hoch und 1 Fuß 2 ½
Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Gemalt von Vataux.
92, 93, 94, 95, Vier Viehstücke mit Tauben Hüner u sw: 2 Fuß hoch und 2 Fuß 6 Zoll
breit. Auf Leinewand dublirt. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Gemahlt
von Böchl
96, 97, Zwey Landschften : der : Meer 11 Zoll hoch und 1 Fuß 3 ¾ Zoll breit Auf
Leinewand dublirt. In neuen echt vergoldeten Rahmen von Bömmel in Win [sic!].
98, 99, Zwey Landschaften, 1 Mit einer Herde Schafe und 2 mit eine Herde Ziegen.
8 ½ Zoll hoch und 10 ¾ Zoll breit. In neuen echt vergoldeten Rahmen. Auf Kupferplatten Gemalt von van der : Meer .
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100, 101, Conversations Stücke. Eine alte Frau die mit ihren Mann und ein alter
Mann der mit seiner Frau schmellt. 11 Zoll hoch und 5 Zoll breit. Auf Holz. In neuen
echt vergoldeten Rahmen. Unten steht. Rombouets inv: et pinx: Dieser war ein Rival von P.P. Rubens /: vide la Memoir de Marq Dezaliel d’Argentville a et:
102, 103 Zwey Conversations Stücke, das eine mit der hollandischen Uberschrift
„So wie die Alten sungen, so zfisten auch die Jungen” 1 Fuß 2 Zoll hoch und 1 Fuß
6 ½ Zoll breit. Auf Holz gemalt. In neuen echt vergoldeten Rahmen. Von P: P: Rubens.
104, 105, Zwey Landschften mit Vieh u sw: 1 Fuß 8 Zoll hoch und 2 Fuß 8 Zoll breit.
Auf Leinewand dublirt . In neuen echt vergoldeten Rahmen. Von P: Potter
106, Die 3 Grazien. Jano [Juno?], Pallas und Cythere. 10 ¼ Zoll hoch und 1 Fuß breit.
Auf Holz gemalt. In neuen echt vergoldeten, bildhauer Rahmen. Von Johann von
Achen. Von diesen schönen Gemalde besitze ich auch das Kupferstich von R: Saadler.
107, Eine Frau welche Kastanien brät. 1 Fuß 1 1/2 Zoll hoch und 11 Zoll breit. Auf
Leinewand dublirt. In neuen echt vergoldeten Rahmen. Unten steht das mir unbekante Monogram des Meisters
108, Ein Frühstück von Krebsen, Zitronen Wein Semel [et cetera et cetera] 1 Fuß 1 ¾
Zoll hoch und 1 Fuß 5 Zoll breit. Auf Holz gemalt. In neuen echt vergoldeten Rahmen. Oben seitwärts steht der unleserliche Nahme des niderländischen Meisters
109, Eine Gondole fehrt am See Ufer einer Stadt mit Landschaft [et cetera et cetera]
1 Fuß 2 ½ Zoll hoch und 1 Fuß 6 ¾ Zoll breit. Auf Leinewand dublirt, in neuen echt
vergoldeten Rahmen. Niderländisch
110, Eine Landschaft mit einem Stigelitz und Vogelneste voll Eyer, 1 Fuß 2 3/4 Zoll
hoch und 9 ½ Zoll breit. Auf Holz gemalt. In neuen echt vergoldeten Rahmen. Niderländisch
111, Eine Madonna mit den nackten Kinde auf dem Schoße, 1 Fuß 6 1/2 Zoll hoch
und 1 Fuß 2 ½ Zoll breit. Auf Holz gemalt. In neuen echt vergoldeten Rahmen. Von
Guido Rheni !!!
112, Ein Concert von 2 Damens und einen Herrn. 2 Fuß 5 1/2 Zoll hoch und 2 Fuß
2 ½ Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. In echt vergoldeten Rahmen. Von Morillos!
113, Ein Heilger wird in Öhl gehalten [et cetera et cetera] 10 Zoll hoch 7 Zoll breit
en guache auf Pergament gemalt. In echt vergoldeten Rahmen unter Glas. Ein sehr
schönes Kunstwerck uralter Zeit
114, Friedrich II 1 Fuß 6 Zoll hoch und 1 Fuß breit. Auf Holz dublirt. In neuen echt
vergoldeten Rahmen Gemalt von Tischbein.
115, Susanne von den Alten in Bade belauscht. 3 ½ Fuß hoch und 2 ½ Fuß breit.
Auf Leinewand dublirt. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Von P. P: Rubens
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116, 117 Zwey Nachtstücke. Eine Frau mit einem Lichte und ein Mann mit der Laterne [et cetera et cetera]. Auf Leinewand dublirt 3 Fuß 2 Zoll hoch und 2 Fuß 6 Zoll
breit. In neuen noch nicht vergoldeten bildhauer Rahmen. Von van Schalhen
118, Ein architectonische Landschaft mit Grabmahl [et cetera et cetera] 1 Fuß 8 Zoll
hoch und 2 Fuß 6 Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Niderländisch
119, Eine Landschaft mit einer Jagd Parthie. 1 Fuß 3 Zoll hoch und 1 Fuß 10 Zoll
breit. Auf Leinewand dublirt. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Niderländsich
120. Ein Fruchtstück mit Weintrauben, Weinglas Apfel u sw. 2 Fuß 3 Zoll hoch und
1 Fuß 8 Zoll breit. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Niderländisch
121, Der heilge Christophorus mit der Weltkugel und dem Jesus Kinde auf den
Schultern, wie er durch Waßer badet [et cetera et cetera] 9 Fuß 6 Zoll hoch und
4 Fuß 3 Zoll breit. Auf Leinewand dublirt. Colossalisch – Noch ohne Rahmen. Gemalt von Michel Willmann
122, 122 [sic!] Eine Weinlese und eine Schafschur. 3 Fuß 9 Zoll hoch und 5 Fuß 9 Zoll
breit. Auf Leinewand dublirt. Noch ohne Rahmen. Schien Copien nach Bassano da
Ponte
123, 124, Seehäfen wo Meeren Ausgeladen worden, mit vielen Figuren [et cetera et
cetera et cetera]: 1 Fuß 10 Zoll hoch und 2 Fuß 5 Zoll breit. Auf Leinwand dublirt. In
neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Von einen niderländischen Meister.
125, die heilge Veronica, bringt der von den Jüngern umgebenen Maria das
Schweißtuch Christi [et cetera et cetera] 1 Fuß 6 Zoll hoch und 1 Fuß 2 Zoll breit.
Auf Leinewand dublirt In neuen echt vergoldeten Rahmen. Gemalt von Michel Willman!
126, 127, 128, 128 [sic!] Die 4 Jahres Zeiten, durch 4 sehr schöne weibliche Figuren
dargestellt. 10 Zoll hoch und 7 Zoll breit. Auf Holz gemalt, In neuen echt vergoldeten Rahmen. Gemalt von Ernst. Hofmahler, des Herzogs von Würthenberg Öls.
129, 130, Die Geburth und die Anbethung Christi. 10 Zoll hoch und 1 Fuß 4 Zoll
breit. Auf Holz gemalt. In echt vergoldeten Rahmen. Von Annibal Caracci
131, Eine Landschaft [et cetera et cetera] 2 ½ Fuß hoch und 2 Fuß breit. Auf Leinwand gemalt. In echt vergoldeten Rahmen. Gemalt von Wouvermann.
132, Die heil: Chatarina wäscht im Hospital den Krancken die Füße und auf den
Revers Christus an eine Säule gebunden. Auf Kupferplatte gemalt. In schwarzen
Rahmen. Uralt niederländisch
133, Die Versuchung des heil. Antonius. Ein höchst sinnreiches Spott Gemälde, mit
sehr vielen lustigen Carricaturen 1 Fuß 4 Zoll hoch und 1 Fuß 10 Zoll breit. In neuen
noch nicht vergoldeten Rahmen. Auf Holz gemalt von den sogenanten Hollen
Breuguel
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134, 135, Zwey Landschaften 6 Zoll hoch und 7 Zoll breit. Auf Holz gemalt in neuen
noch nicht vergoldeten Rahmen von unbekanten Meister
136, 137, Portraits von Doctor Martin Lutter und Melanchton 10 Zoll hoch und
8 Zoll breit. Auf Holz gemalt. In uralten echt [nicht?] vergoldeten Bildhauer Rahmen. Von Lucas Cranach. Mit der geflügelten Schlange und Jahrszahl 1524 !!!
13:!
138, Eine italiänische Landschaft 2 Fuß 2 Zoll hoch und 2 Fuß 10 Zoll breit. Auf Leinewand dublirt In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Unbekant
129, [sic!] Die Auferweckung Lazari. 3 Fuß hoch und 2 Fuß breit. Auf Leinewand
dublirt. In echt vergoldeten Rahmen. Von Michel Willmann.
140, Eine Frau laufet ihren Mann u sw: 1 Fuß 6 Zoll hoch und 2 Fuß 6 Zoll breit.
Auf Leinewand dublirt In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Von Adrian van
Ostade
141, Portrait eines großen Pohlen, aus der ältere Zeit. 1 Fuß 6 Zoll hoch und 1 Fuß
breit. In echt vergoldeten Rahmen Auf Holz gemalt. Von Rembrandt van Rijn !
142, 143, Zwey Landschaften mit sehr vielen Figuren. 8 Zoll hoch und 1 Fuß 6 Zoll
breit. Auf Holz gemalt. In neuen noch nicht vergoldeten Rahmen. Unten steht der
unleserliche Nahme des niderländischen Meisters.
144, Eine Löwen Jagd, Ein uraltes hochst merckwürdiges Kunstwerck welches aus
Mälerei, Mosaic und Basrelief zusam[m]en gesetzt ist. Jede Figur ist nehmlich von
einer besondern Holzart. Zb: der Löwe von Buchsbaum, das Pferd vor Pflaumenbaum [et cetera et cetera et cetera] 6 Zoll hoch 10 Zoll breit. In schwarzen Rahmen.
Unten steht das unerklärliche Monogramm des Meisters in erhabener Arbeit ausgeschnitten.
145, Maria von ihrer Begleitung umgeben halt den Todten Christus auf den Schöße
7 Zoll hoch 10 Zoll breit. Ein Bassrelief von carrarischen Marmor. Von einen sehr
großen italianischen Marmor.
146 bis 162 = Stück Studien Köpfe, in van Dycks Manir, 2 Fuß hoch 1 Fuß 6 Zoll breit.
Auf Leinewand dublirt noch ohne Rahmen. Von Eibelwieser einem Schüler von Michel Willmann. Mit den Monogramm des Eibelwieser!
Und noch mehrere KunstWercke des höchsten Alterthum. Der Bildhauerey, der
verloren gegangenen Glaßmalerey u sw:
Außerdem aber noch.
Eine Kupferstich Samlung von circa 3000 Blatt nur alter orriginalien, von Anfang
der Kunst an. Eine raisonirende Specification habe ich davon noch nicht aufertigen
können. Jedoch nur soviel zur Nachricht, Es sind darunter die Hauptsachen aus allen Schulen. Zb. aus der alt deutschen, von Martin Schön, Aldegreyaffer Lucas van
Leyden, Schaeuflein, Lucas Cranach, über 200 Albrecht Durers [et cetera et cetera
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et cetera] Marc. Anton. Willamona [sic!], Jacob Palma Bonasone, Salvator Rosa, fast
alle Rembrands: Alle orriginal Landschaften von Anton Waterloo u sw: u sw:
Alle meine Kunstsammlung welche ich seit 28 Jahren, als ein armer Mann, mit Entsagungen und Aufopferungen aller Art gesamlet habe, werde ich meinen Schwestern in Berlin. Große Hamburger Straße No: 7: überschicken, um solche dort zu
veräußern, um das gelößte Capital für meine zahlreiche Familie zu bestimmen daß
Einzige was ich solchen hinterlaßen kann.
Doch müßen erst die 32 Stück Gemälde so ich meinen Schwestern bereits geschickt habe verkaufft seyn, damit ich Geld in die Hände bekom[m]e, um die in den
seitherigem schweren Zeiten, zur Erhaltung meiner Familien Noth verpfändeten
Kunstsachen, zuvor einlassen zu können.
Breslau d: 24 ten Octbr 1817
In großer Eil
abgefäßt.
Grusshoff
Königl. Forst Com[m]isarius
[k. 25v – pusta]
[k. 26r–27r]
9
Abschrift.

laufende
No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

zu
behalten
No

Inhalt.
Stücke

Nachtrag.

204.
200.
204.
211.
204.
208
198.
204.
209.
205.
206
209
204.
199

H. Bernhardus.
H. Otilia.
Papst Eugenius
S. Willhelm Herzog von Aquitania
S. Robertus.
S. Mechtilde.
S. Elisabeth.
S. Edmuth.
S. Alberich II.
S. Walther.
St. Maria vom Cistercienser Orden.
S. Alardus
S. Stephan III.
S. Juliana.

nach Willman[n].
dto
dto
dto
dto
dto
dto
dto
dto
dto
dto
dto
dto
dto

zu verkaufen
No
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laufende
No

Inhalt.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

205.
204
206
201.
204.
196.
192.
201.
202.
195.
199.
204
201.
199.
204.
201.
209
204.
206
201.
206.
202.
den 18t: März 1821.
(gez) König.

Breslau

[k. 27v – pusta]

zu
behalten
No
S. Martin Bischof von Sagend [?]
S. Hedwig.
S. Bernhard
S. Ida.
S. Eilredus
S. Petrus vom Cisterciens: Orden
S. Tiancha. [?]
S. Christina
Reymundus
S. Humbillina
S. Benedictus.
Ferdinandus Prinz von Portugal.
S. Medaeus. [?]
S. Lutgardis.
S. Theodardus.
S. Abundus.
S. Joachim.
S. Gertrud.
S. Galjanus
S. Ladislaus
S. Theresa
S. Thomas.

nach Willman[n].
dto
dto
dto
dto
dto
dto
dto
dto
dto
dto
dto
dto
dto
dto
nach Willman[n].
dto
dto
dto
dto
dto
dto

zu verkaufen
No
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Rękopiśmienne wykazy malarstwa i grafiki zebrane przez Johanna Gustava
Gottlieba Büschinga i przechowywane w Bibliotece Uniwersyteckiej
we Wrocławiu. Część 1
Streszczenie
Przedmiotem niniejszej edycji źródłowej są akta dotyczące kolekcji malarstwa Królewskiego Muzeum Sztuki
i Starożytności we Wrocławiu zebrane w jednym poszycie przez J. G. G. Büschinga (1783–1829) i przechowywane obecnie w zbiorach Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu pt. Büsching. Verzeichnisse
die Gemälde Sammlung betreffend (sygn. Akc. 1948/862). Dokumenty powstały w latach 1811–1822 (z uzupełnieniami z 1929 r.) i dotyczą kolekcji obrazów przechowywanych w budynku biblioteki uniwersyteckiej we
Wrocławiu, która mieściła się w tym czasie na Piasku, w gmachu dawnego klasztoru kanoników regularnych
św. Augustyna. Malowidła należały do zbiorów królewskich, a pochodziły głównie z klasztorów śląskich skasowanych edyktem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III w dniu 30 X 1810 r.
Zbiór dokumentów rozpoczyna się wykazem obrazów z opactwa kanoników regularnych św. Augustyna na
Piasku, gdzie spisano i wyceniono wiele dzieł śląskiego mistrza epoki baroku Michaela Leopolda Willmanna
(1630–1706). Drugi dokument powstał podczas kasaty opactwa cystersów w Krzeszowie i obejmuje wykaz płyt
miedziorytniczych sporządzonych głównie według rysunków Willmanna, w tym komplet Pasji krzeszowskiej.
Kolejny spis dotyczy cennych zbiorów malarstwa barokowego z opactwa cystersów w Lubiążu. Następna karta poszytu zawiera wykaz „jeszcze niesprzedanych na aukcji” dzieł sztuki z opactwa cystersów w Jemielnicy.
Proces doboru malowideł do galerii dobrze ilustrują odręczne notatki Büschinga sporządzone na kolejnym akcie, dotyczącym segregacji obrazów z opactwa kanoników regularnych św. Augustyna na dzieła kierowane na
wystawę i przeznaczone do wymiany. Następny dokument jest wykazem obrazów przeznaczonych na aukcję
zaplanowaną na 27 IV 1814 r. W aktach dotyczących galerii malarstwa znajduje się także wykaz dzieł z kolekcji
komisarza nadleśnictwa we Wrocławiu Friedricha Georga Graβhoffa. Na kolejnych kartach poszytu znajduje się
spis obrazów z 1821 r. podpisany przez Johanna Heinricha Christopha Königa, wrocławskiego malarza, który
zajmował się konserwacją malowideł pochodzących z klasztorów śląskich i przeznaczonych do galerii malarstwa.
Publikowana w niniejszym tomie transliteracja jest pierwszą z dwóch części i obejmuje pierwsze 27 kart. Kolejne karty poszytu (28–93) zostaną opublikowane w kolejnym, ósmym tomie „Hereditas Monasteriorum”.

Słowa kluczowe
inwentarz, sztuka, malarstwo, miedzioryt, klasztor cystersów, Wrocław, Krzeszów, Lubiąż, Jemielnica, Johann
Gustav Gottlieb Büsching, Michael Leopold Willmann, Friedrich Georg Graβhoff, Johann Heinrich Christoph
König
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Hand-written lists of paintings and prints compiled
by Johann Gustav Gottlieb Büsching and kept
in the Wrocław University Library. Part 1
Summary
The present source edition focuses on records concerning the painting collection from the Royal Museum of
Art and Antiquities in Wrocław brought together in one bound volume by Johann Gustav Gottlieb Büsching
(1783–1829), currently kept in the Manuscript Department of the Wrocław University Library and entitled
Büsching. Verzeichnisse die Gemälde Sammlung betreffend (no. Akc. 1948/862). The documents were compiled
in 1811–1822 (with some additions from 1929) and concern a collection of paintings kept in the university
library in Wrocław, which at that time was located in the former Monastery of Canons Regular of St. Augustine
on the Sand Island. The paintings were part of the royal collection and came mainly from Silesian monasteries
dissolved by the edict of the King of Prussia, Frederick William III, of 30 October 1810.
The records begin with a list of paintings from the Monastery of Canons Regular of St. Augustine, where many
works of the Silesian Baroque master Michael Leopold Willmann (1630–1706) were inventoried and priced.
Another document originated during the dissolution of the Cistercian Abbey of Krzeszów and comprises a list
of copperplates made mainly after Willmann’s drawings; they include the Krzeszów Passion. Another list is that
of works from the valuable Baroque painting collection from the Cistercian Abbey of Lubiąż. The next leaf in the
volume contains a list of works from the Cistercian Abbey of Jemielnica “yet to be sold at an auction”. Selection
of paintings for galleries is well illustrated by Büsching’s hand-written notes in another document concerning
a division of paintings from the Monastery of Canons Regular of St. Augustine into works to be displayed and
works to be exchanged. This is followed by a list of paintings destined for an auction planned for 27 April 1814.
The records concerning painting galleries also include a list from the collection of the forest district inspector
from Wrocław, Friedrich Georg Graβhoff. Next comes a list of paintings from 1821 signed by Johann Heinrich
Christoph König, a Wrocław painter who was involved in the restoration of paintings from Silesian monasteries
and destined for painting galleries.
The transliteration published in the present volume is the first of two parts and encompasses the first 27 leaves.
The other leaves from the volume (28–93) will be published in the eighth issue of Hereditas Monasteriorum.

Keywords
inventory, art, painting, copperplate, Cistercian monastery, Wrocław, Krzeszów, Lubiąż, Jemielnica, Johann Gustav Gottlieb Büsching, Michael Leopold Willmann, Friedrich Georg Graβhoff, Johann Heinrich Christoph König
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Gert MELVILLE, Frommer Eifer und methodischer Betrieb.
Beiträge zum mittelalterlichen Mönchtum, hrsg. von Cristina ANDENNA,
Mirko BREITENSTEIN, Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2014, ss. 398
Omawiana publikacja ukazała się w związku z jubileuszem 70. urodzin znanego badacza
dziejów życia zakonnego Gerta Melville’a. Nie jest to jednak, jak to bywa w zwyczaju, zbiór
ofiarowanych mu z tej okazji przez innych autorów artykułów, lecz przedruk wybranych prac
jubilata powstałych w latach 1994–2011. Książka składa się z: tabula gratulatoria (s. V–X), słowa o autorze (s. XI–XIV), informacji o pierwotnym miejscu publikacji (s. XV–XVI), przedruku
13 studiów jubilata (s. 1–322), bibliografii cytowanych prac (323–377), wykazu składającego
się łącznie na 101 pozycji bibliograficznych (książek, artykułów, wstępów i redakcji prac zbiorowych) G. Melville’a poświęconych historii zakonów z lat 1978–2014 (s. 378–388) i indeksu
(s. 389–398).
Redaktorzy książki we wstępie wyjaśnili, że kryteriami doboru prac jubilata, zajmującego się
od 30 lat stworzoną przez siebie dyscypliną naukową – porównawczymi badaniami wspólnot
religijnych – były: ich pierwotne wydanie w języku niemieckim i chęć ukazania najważniejszych wątków badań autora (s. XIII). Scharakteryzujmy treść kolejnych artykułów, dając w podsumowaniu przegląd głównych wątków tematycznych zaprezentowanych w poszczególnych
studiach.
Całość otwiera artykuł z 2011 r. zatytułowany Im Spannungsfeld von religiösem Eifer und methodischem Betrieb. Zur Innovationskraft der mittelalterlichen Klöster (s. 1–18), który wprowadza w jeden z ważnych kierunków badań autora, jakim jest postrzeganie średniowiecznych klasztorów
jako czynnika innowacyjności w ówczesnym życiu kościelnym. Rozpoczynając swe studium
od prezentacji wstępnych założeń metodycznych, autor wskazuje na to, że średniowieczne
klasztory, dążąc do stabilizacji wspólnoty, potrzebowały regulacji prawnych w postaci reguły,
zwyczajników (consuetudines) i statutów oraz niejednokrotnie szczegółowych rozstrzygnięć
podejmowanych przez kapituły generalne (s. 8–10). W związku z tym opisywano w nich różne sfery życia zakonników, dotyczące nie tylko duchowości, ale też kwestii administracyjnych
i gospodarczych, zasad użytkowania przestrzeni, żywienia i ubierania. Dzięki zastosowaniu
tego środka (teksty prawne i porządkowe) możliwe było osiągnięcie pożądanego zachowania członków wspólnoty. Niezbędne było zarazem stworzenie systemu norm akceptowalnych
przez zakonników. Wzorem dla innych wspólnot byli w tym cystersi, którzy powołali kapitułę
generalną jako organ ustawodawczy i kontrolny. Model ten rozwinęli dominikanie, dodając
ważny element w postaci demokratycznie wyłanianych delegatów i obowiązku trzykrotnego
potwierdzenia przez kapituły generalne nowych regulacji. Klasztory jako pierwsze instytucje
w pełni planowały swą przestrzeń. Autor zadaje też pytanie o to, jakie znaczenie miały te innowacje dla otoczenia i czy istniał transfer idei. Widzi dwie możliwości: transfer z klasztorów do
świata, który nie zmieniał wartości klasztornych, albo sekularyzacja wartości klasztornych (porządek parlamentarny, kontrola władzy wykonawczej, ustawy, tworzenie korpusu praw z sankcją). Wskazuje na znaczenie przeniesienia elementów wypracowanych w życiu wspólnotowym
do zewnętrznego, silnie indywidualistycznego świata.
Drugi w omawianym zbiorze tekst z 2011 r., zatytułowany Tegumenta virtutis und occulta
cordis. Zur Wahrnehmung religiöser Identität im Mittelalter (s. 19–32), autor poświęcił analizie
problemu identyfikacji religijnej, która w średniowieczu była kategorią nie tylko postrzegania zbiorowego, ale i indywidualnej akceptacji. Religijność była zarówno normą kolektywną,
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jak i działaniem jednostki. Zadając pytanie o symbole indywidualnej religijności, odróżnił akt
postrzegania od przedmiotu postrzegania. W analizie aktu postrzegania wskazał na pięć możliwych błędów (zamiana, oszustwo, błędna interpretacja, nieporozumienie i przesąd), odwołując się każdorazowo do przykładów z historii monastycyzmu (s. 21–22). Dalej omówił przykłady różnego postrzegania identyfikacji religijnej związane z funkcjonowaniem wspólnoty
zakonnej. W opinii generała dominikanów Humberta z Romans złe było, że bracia dominikanie
nosili w połowie XIII w. różne habity, przez co znak ich wspólnotowej identyfikacji religijnej
ulegał osłabieniu. Z kolei charyzmatyczni twórcy zgromadzeń eremickich, Stefan z Muret i Stefan z Obazine, postrzegali identyfikację religijną jako konkretne działanie, zatem brak takiego
zewnętrznego znaku nie był dla nich ważny (s. 24–26). Dla piszącego natomiast w XIII w. franciszkanina Dawida z Augsburga „płaszczem cnoty” („tegumenta virtutis”) były habit i tonsura
(s. 27–28). Jego zdaniem zewnętrzny wygląd człowieka musiał wyrażać jego wnętrze, co było
zgodne z poglądami premonstratensów i dominikanów, którzy zapisali to nawet w swych statutach. Problem stanowi zdefiniowanie, gdzie właściwie umocowana jest identyfikacja religijna i jak ją rozpoznać. Niewątpliwie, jak stwierdza autor, męczennicy i asceci dali świadectwo
swej identyfikacji religijnej, a jednocześnie byli jako tacy postrzegani przez innych – nie było
w nich symbolu, gdyż sami byli symbolem (s. 32).
W trzecim z zamieszczonych w pracy studiów, ogłoszonym w 2005 r. In privatis locis proprio
jure vivere. Zu Diskursen des frühen 12. Jahrhunderts um religiöse Eigenbestimmung oder institutionelle Einbindung (s. 33–48), autor skupił się na przedstawieniu kontekstu funkcjonowania nowych wspólnot eremickich powstających od XI w. „Nowi eremici” poszukiwali drogi
vita communis niezależnie od ówczesnej tradycji monastycznej (s. 34). Zazwyczaj uznawano
to za efekt krytycznego postrzegania ówczesnego stanu życia monastycznego. Dziś bardziej
wskazuje się na pojęcie „reformatio” (s. 37). Odwołując się do przykładu działalności Stefana
z Obazine i Stefana z Muret, autor podkreślił rolę charyzmatycznych przywódców nowych
wspólnot religijnych i ich chęć odróżnienia się od ówczesnego wzorca życia mnichów (s. 40–
44). Ich celem było nie tyle powołanie kolejnych instytucji, ile raczej stworzenie nowej formy
religijności. Realizowali go poprzez odróżnienie się od istniejących wspólnot, a wpisując się
w stary system, uprawomocniali swoją nową propozycję (s. 45). Sukces Kościoła zarówno
wówczas, jak i później polegał na daniu takim osobom pewnej swobody działania w ramach
istniejących instytucji (s. 48).
W kolejnym artykule z 2005 r., Stephan von Obazine: Begründung und Überwindung charismatischer Führung (s. 49–63), autor na podstawie analizy Żywotu Stefana z Obazine podjął próbę
przybliżenia procesu tworzenia nowej wspólnoty klasztornej i roli w nim charyzmatycznego
przywództwa. Choć o życiu Stefana nie wiemy zbyt wiele, to jego rola w powstaniu i ugruntowaniu wspólnoty jest w Żywocie dobrze widoczna. Stefan oddziaływał nie przez słowa, lecz
przez swój charyzmat i czyny. W 1142 r. został opatem wspólnoty opartej na regule benedyktyńskiej, której zaprowadzenie przekształciło zakonników z eremitów w mnichów. Jednak
w gruncie rzeczy byli oni już wcześniej doświadczonymi mnichami, którzy osiągnęli doskonałość w pobożności (s. 60). Umacniając wspólnotę własnym postępowaniem i działaniem, zdawał sobie sprawę, że po jego śmierci bracia będą mogli się odwoływać już nie bezpośrednio do
formułowanych na bieżąco pouczeń, lecz do reguły. Dlatego w 1147 r. wybrał najbliższe jego
ideałowi normy cystersów i podporządkował im klasztory swej kongregacji. Dzięki swemu charyzmatycznemu przywództwu stworzył wspólnotę, której dalsze trwanie zabezpieczył, nadając jej formę instytucjonalną. Paradoksalnie udało się to tylko dzięki jego własnej charyzmie,
którą w ten sposób zneutralizował (s. 63).
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Do problemu roli i znaczenia charyzmy1 u twórców nowych wspólnot zakonnych autor nawiązał także w kolejnym studium z 2003 r., zatytułowanym Der geteilte Franziskus. Beobachtungen
zum institutionellen Umgang mit Charisma (s. 64–79). Na przykładzie św. Franciszka odniósł się
do problemu charyzmatycznego przywództwa wspólnoty i potrzeby jej instytucjonalizacji. Za
życia świętego słowa i czyny stanowiły normę, podobnie jak w wypadku twórców nowych
zgromadzeń w XII w. (Stefan z Obazine, Robert z Arbrissel i Norbert z Xanten). Jednakże w tradycji nastąpiło swoiste rozdzielenie jego osoby na dwie: z jednej strony jako twórcy wspólnoty
i autora testamentu, a z drugiej jako formy, przykładu i reguły życia dla braci. Zdaniem autora
papież Grzegorz IX, decydując w bulli Quo elongati, że testament Franciszka nie będzie prawnie obowiązujący, oddzielił tę część osoby Franciszka, która była ziemskim przywódcą wspólnoty, otwierając szansę na zachowanie innej, Franciszka jako charyzmatyka (s. 75). Franciszek,
pisząc krótko przed śmiercią swój testament, nie traktował go jako nowej reguły, ale jako przypomnienie, pouczenie i zachętę (s. 78). W tej części osoby i dzieła Franciszka leżą najgłębsze
powody oddziaływania ruchu franciszkańskiego przez kolejne stulecia.
W kolejnym tekście, z 1999 r. – Duo Novae Conversationis Ordines. Zur Wahrnehmung der frühen
Mendikanten vor dem Problem institutioneller Neuartigkeit im mittelalterlichen Religiosentum
(s. 80–102) – autor rozpatrzył, na szerokim tle życia zakonnego, problem postrzegania mendykantów jako nowej formy instytucjonalnej. Wskazując na kontekst powstania zgromadzeń
mendykanckich, przywołał próby reformy Cluny w XI w. i powstanie nowych zakonów w XII w.,
w tym szczególnie cystersów, jako twórców właściwego „zakonu” w sensie podmiotu prawnego, z kapitułą generalną i systemem wizytacji (s. 93). Podkreślił, że nazwy nowych wspólnot
mendykanckich – zakon kaznodziejski i zakon braci mniejszych – pochodziły od głównego
celu ich powołania, poprzez co dokonywały one niejako monopolizacji jednej funkcji: kaznodziejstwa (dominikanie) i powrotu do pierwotnych ideałów Kościoła ubogiego (franciszkanie)
(s. 86–87). Przytaczając różne opinie na temat wielości zakonów i ich zróżnicowania (s. 83 –
Jakub z Vitry, s. 98 – Anzelm z Havelberg) oraz problemu negatywnego postrzegania nowych
zgromadzeń („novitates”), dowodzi, że mendykanci stanowili kolejne ogniwo w długim łańcuchu nowych wspólnot, które powstawały w ramach rozwoju form życia zakonnego (s. 102).
W pochodzącym z 2002 r. studium Geltungsgeschichten am Tor zur Ewigkeit. Zu Konstruktionen
von Vergangenheit und Zukunft im mittelalterlichen Religiosentum (s. 103–138) autor porusza
problem budowania obrazu przeszłości i przyszłości w praktyce średniowiecznych wspólnot
zakonnych. Obok silnego wówczas wzorca pozytywnego, wartościującego myślenia o czymś
starym i pierwotnym pojawiała się też racjonalna refleksja nad samą instytucją, znajdującą
się w stałym napięciu pomiędzy trwaniem i zmianą. Wartość i znaczenie trwania polegały na
utwierdzaniu wspólnoty. Odwołując się do licznych przykładów (Stefan z Obazine, Norbert
z Xanten, Stefan z Muret, kluniacy, kameduli, kartuzi, cystersi, dominikanie, augustianie-eremici), wskazał na zabiegi zmierzające do zapewnienia wspólnocie poczucia kontynuacji. Szczegółowo odniósł się do kilku przypadków: 1. spisanie przez Gerarda z Arverni na prośbę opata
Cluny Yvo pierwszej kroniki, której celem było ukazanie długiego trwania instytucji – wspólnoty kluniatów; 2. poszukiwanie tradycji, której w rzeczywistości nie było, jak legenda o św. Augustynie jako twórcy zakonu w dziele Henryka z Friemar w przypadku augustianów-eremitów; 3. przykład działań Romualda, założyciela kamedułów, odwołującego się do wzorców
zaczerpniętych ze Starego i Nowego Testamentu, stanowiących jego zdaniem przykłady życia
1 Autor odwołuje się do pojęcia charyzmy w znaczeniu nadanym jej przez Maxa Webera – jako zdolności
do wzbudzenia wiary, wierności i posłuszeństwa, opartej nie na prawie czy obyczajach, a więc będącej
przeciwieństwem władzy zinstytucjonalizowanej.
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eremickiego; 4. przekonanie Stefana z Muret, że nie ma żadnej innej reguły oprócz Ewangelii. Podobne do myśli Stefana przekonanie prezentował ok. 100 lat później Franciszek (s. 132).
Wszystkie te postawy były świadectwem potrzeby nadania instytucji wartości oraz afirmacji jej
znaczenia. Miały spełniać różne funkcje: wszystkie uwalniały od zarzutu nowości („novitas”),
postrzeganej w średniowieczu sceptycznie, i jednocześnie (z wyjątkiem tekstu Henryka z Friemar) były nastawione na teraźniejszość i przyszłość wspólnoty, łącząc ludzi, którzy poświęcając
się życiu zakonnemu, wierzyli, że stoją przed bramą do wieczności (s. 137).
Kolejny artykuł, opublikowany po raz pierwszy w 2005 r., zatytułowany został Gehorsam und
Ungehorsam als Verhaltensformen. Zu pragmatischen Beobachtungen und Deutungen Humberts
de Romanis O.P. (s. 139–159). Jest to analityczne studium pism generała zakonu dominikanów
Humberta z Romans (1254–1263) (Expositio super constitutiuones, Expositio regulae b. Augustini,
Epistola [...] de tribus votis substantialibus religionis). Autor postawił sobie za cel ukazanie elementu pragmatycznego w jego myśli na przykładzie rozważań dotyczących problemu norm,
ich wprowadzania i zmiany, posłuszeństwa i nieposłuszeństwa jako formy zachowania w życiu
zakonnym. Rozpatrując tradycyjnie problem posłuszeństwa ze strachu albo z miłości, w czym
nawiązywał do Bernarda z Clairvaux, Humbert wymienia liczne przykłady nieprawidłowości
w zachowywaniu posłuszeństwa (s. 147) i daje równocześnie wskazówki, jak działać właściwie
(s. 148–149). Stawia pytanie o granice posłuszeństwa, przytaczając osiem przypadków, gdy
ono nie obowiązuje (s. 153). Zdaniem autora Humbert kładzie nacisk na praktyczną stronę
zagadnienia i jego znaczenie dla codziennego funkcjonowania klasztoru (s. 154). Odwołując
się do reguły św. Augustyna i autorytetów, Humbert wskazuje 10 przykładów doskonałego
posłuszeństwa i 20, gdy nie jest ono dochowywane w sposób właściwy. W każdym przypadku
cytuje odpowiednio dobrane autorytety (s. 156–157). Humbert widzi posłuszeństwo jako formę zachowania mającą podstawowe znaczenie dla codziennego życia klasztoru. Pragmatyzm
w jego myśleniu polega na tym, że nie tylko odwołuje się do tradycyjnego rozróżnienia posłuszeństwa („obedientia perfecta” i „obedientia imperfecta”), ale też ukonkretnia je poprzez
opis codziennych zachowań, posłuszeństwa nie tylko wobec Boga, ale i wobec przełożonych
konwentu. Pisze jako doświadczony praktyk, przełożony zakonny, znający dobrze różne ludzkie zachowania (s. 159).
Do jednego z wiodących nurtów swoich badań autor nawiązał w studium z 2005 r. zatytułowanym Regeln – Consuetudines-Texte – Statuten. Positionen für eine Typologie des normativen
Schrifttums religiöser Gemeinschaften im Mittelalter (s. 160–186). Kładąc nacisk na brak w dotychczasowych badaniach typologii i wskazania różnic pomiędzy poszczególnymi tekstami
normatywnymi zakonów, podjął próbę zdefiniowania reguł, zwyczajników („consuetudines”)
i statutów. Biorąc pod uwagę czas powstania, zawartość i wzajemne relacje między regułami,
zwyczajnikami i statutami, szuka odpowiedzi na sześć pytań: 1. kto może spisywać, wprowadzać i aprobować reguły, zwyczajniki i statuty; 2. jakie treści normatywne są w nich zawarte;
3. kto może je zmieniać; 4. jak się miały do siebie z jednej strony reguły, zwyczajniki i statuty,
a z drugiej wspólnoty religijne, zakony i klasztory; 5. jakie są systemowe i historyczne związki
pomiędzy regułami, zwyczajnikami i statutami; 6. gdzie w regułach, zwyczajnikach i statutach
znajduje się ich wartość normatywna (s. 165–183). Rozważa ten problem szczegółowo w odniesieniu zarówno do najstarszej tradycji monastycznej (Pachomiusz, Benedykt, Kolumban),
jak i do licznych nowych wspólnot powstałych w XI–XIII w. (m.in. kartuzi, grandmontanie,
cystersi, premonstratensi, wspólnoty mendykanckie) oraz reformy w kongregacji kluniatów.
Tekst będący w pierwodruku wstępem do wieloautorskiego tomu studiów poświęconego
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temu zagadnieniu porządkuje wiele zagadnień i inspiruje do dalszych badań szczegółowych2.
W konkluzji autor stwierdził, że reguły i statuty utwierdzały wagę nowych norm zachowań
i działań, równocześnie je konstytuując, zwyczajniki natomiast miały zadanie ich przekazywania potomnych, jednak już bez wprowadzania nowych norm lub ich wartościowania (s. 186).
W artykule z 2001 r. pt. Zum Recht der Religiosen im Liber extra (s. 187–208) autor zajął się miejscem prawa zakonnego w Liber extra – zbiorze Dekretałów papieża Grzegorza IX z 1234 r. Skupia się na problemie relacji między „ius commune” Kościoła a „ius particulare” wspólnot zakonnych w XIII w. Wskazuje na fragmenty, w których mowa o prawie i statutach zakonnych (3.31,
3.35, 3.36, 3.37, 3 50) i prawie partykularnym zakonów (3 32, 5.33), a także kolejno je omawia
(s. 192–203). Według niego sprawy zakonów w Liber extra poruszane były tylko wówczas, gdy
dotyczyły ogólnych norm stanu społecznego zakonników i ich instytucjonalizacji w formie
zrzeszenia religijnego (s. 204). Papież zwracał uwagę także na różnorodność wspólnot religijnych, rozróżniając charakteryzujące je style życia. Rozróżniał też te posiadające prawo egzempcji i pozbawione tego przywileju (s. 205).
W kolejnym studium, pochodzącym z 2003 r. Zur Semantik von ordo im Religiosentum der ersten
Hälfte des 12. Jahrhunderts. Lucius II., seine Bulle vom 19. Mai 1144 und der ‚Orden‘ der Prämonstratenser (s. 209–231), autor podjął się szczegółowej analizy problemu użycia terminu „zakon”
(„ordo”) jako określenia nowego, powstałego w XII w. w monastycyzmie zachodnim modelu
życia, którego pierwowzór stworzyli cystersi. Wskazując na proces kształtowania zakonu premonstratensów, zadaje pytanie o moment, kiedy stali się oni „zakonem” w takim sensie jak
cystersi (s. 212). Podkreśla proces rozszerzania się znaczenia terminu „ordo” od określenia „porządku życia religijnego” do znaczenia „zakon”, co u premonstratensów miało nastąpić po raz
pierwszy w 1144 r. (s. 213). Analizując użycie tego terminu przez twórcę wspólnoty, Norberta
z Xanten, dla którego „ordo” to porządek – „regula” – dochodzi do treści bulli papieża Lucjusza II, który użył tego pojęcia w sensie „zakonu”, w kontekście określenia jego organu kolektywnego, którym była kapituła generalna (s. 219). W późniejszych dokumentach papieskich
dla premonstratensów pojęcie to nadal używane było w różnych znaczeniach (forma i porządek życia, wspólnota konwentu, życie regularne) (s. 223–227). Różne zastosowania terminu
„ordo” – jako wspólnoty „zakonu” i w szerszym sensie „porządku życia” – występowały w dokumentach papieskich dla premonstratensów jeszcze w XIII w. W zakończeniu autor postuluje
zbadanie tego problemu w odniesieniu do zakonu cystersów, dając zarazem kilka przykładów
wskazujących na sytuację analogiczną do tej znanej z zakonu premonstratensów, a więc na
użycie tego terminu w sensie „zakon” lub „sposób życia” (s. 231, przyp. 97).
Następne zamieszczone w książce studium, opublikowane w 1994 r., nosi tytuł Die cluniazensische Reformatio tam in capite quam in membris. Institutioneller Wandel zwischen Anpassung und
Bewahrung (s. 232–294). Przyjmując jako motto fragment zreformowanego statutu kluniatów
z 1289 r., autor dokonał rekonstrukcji procesu reformy, jaka dokonywała się w tym zgromadzeniu od czasów Piotra Czcigodnego (1122–1157) do regulacji opata Henryka I w 1314 r. Wyodrębnił w tym okresie osiem faz, w których próbowano w różny sposób dostosować zasady
funkcjonowania wspólnoty do zmieniających się czasów. W ramach tych działań istniało stałe
napięcie między tendencjami monarchicznymi, zmierzającymi do potwierdzenia i umocnienia
autorytetu opata Cluny, a staraniami o przyznanie niezależnego statusu innym przedstawicielom wspólnoty, opatom i przeorom klasztorów należących do kongregacji, czego efektem
było przyznanie pewnych praw kapitule generalnej, a ostatecznie również definitorium, jako
2 C. ANDENNA, G. MELVILLE (red.), Regulae – Consuetudines – Statuta. Studi sulle fonti normative degli ordini
religiosi nei secoli centrali del Medioevo (Vita regularis. Abhandlungen, 25), Münster 2005, s. 5–38.
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organowi kontrolnemu, ustanawiającemu wizytatorów. W zmaganiach tych poszczególni opaci Cluny, chcąc umocnić swą pozycję, odwoływali się do poparcia papieży. Tendencje
monarchiczne wspierali papieże Innocenty IV i Bonifacy VIII (s. 283). Ulegali jednakże także
naciskowi podległych im przełożonych pozostałych opactw, szczególnie w sytuacji kryzysu finansowego Cluny. Znaczenie przełomowe miały próby zmian za rządów opatów Wilhelma III
(1244–1256) i Mikołaja IV (1289 r.). W okresie rządów pierwszego z nich władza opata była największa (s. 251–254), w okresie rządów drugiego potwierdzono zaś ostatecznie kompetencje
definitorium, w tym jego prawo do ustanawiania wizytatorów (s. 276–278). Reformując wspólnotę kluniacką w XIII w., nawiązywano w praktyce do wzorców cysterskich (bulla Grzegorza IX
z 1233 r. reformująca statuty zakonu), a jednocześnie podkreślano tradycję wspólnoty kluniackiej i jej pierwszych opatów (s. 288). Rozwój struktur kolegialnych doprowadził do wytworzenia się w początkach XIII w. sytuacji, gdy władzę w zakonie dzielili opat Cluny i organ kolegialny w postaci definitorium oraz, jako narzędzie wspierające, kapituła generalna. W ten sposób
opat („caput”) i przedstawiciele wspólnoty („membra”) mieli brać współodpowiedzialność za
jej funkcjonowanie. Model wypracowany w XIII w. był oczywistym kompromisem pomiędzy
opatem Cluny a wspólnotą, tworzącym stan swoistej „monarchii konstytucyjnej” (s. 293).
W ostatnim artykule, ogłoszonym pierwotnie w 2000 r. i zatytułowanym Die Rechtsordnung
der Dominikaner in der Spanne von constituciones und admoniciones. Ein Beitrag zum Vergleich
mittelalterlicher Ordensverfassungen (s. 295–322), autor dokonał analizy kształtowania się „ius
particulare“ zakonnego dominikanów. Podkreśla swoistość modelu opartego na konstytucji
zakonnej zatwierdzonej w 1228 r., którą nowelizowano, uzupełniano i wyjaśniano na trzech
kolejnych kapitułach generalnych zakonu (s. 301). Ponawiane każdorazowo trzykrotnie wnioski w sprawie uzupełnienia zasad działania zakonu nosiły nazwy „inchoatio” (początek), „approbatio” (zatwierdzenie) i „confirmatio” (potwierdzenie). Z wyliczeń autora wynika, że w latach
1243–1294 wniesiono 448 „inchoaciones”, z czego blisko połowa (220) została ostatecznie
potwierdzona („confirmationes”) przez kapituły generalne, których zwołano w tym czasie
50 (s. 305). Taka procedura utrudniała szybkie reagowanie na bieżące problemy prawne i administracyjne. Dlatego od 1243 r. w aktach kapituł generalnych pojawiła się rubryka „admoniciones” (napomnienia), która zawierała dopełnienia regulacji zawartych w konstytucjach
i zalecenia dotyczące działania w sprawach administracyjnych i karnych. Ogółem w latach
1243–1294 w aktach kapituł generalnych znalazło się 747 admonicji (s. 310). Na jednej kapitule
było ich od 5 (w latach 1248 i 1262) do 35 (w latach 1259 i 1274). Dotyczyły one spraw liturgii,
spowiedzi, studiów, relacji z kurią rzymską, życia w innych konwentach. Autor, odwołując się
do komentarzy generała zakonu Humberta z Romans (Expositio super Constitutiones i Questiones super statuta ordinis praedicatorum), wskazał na problem różnego statusu prawnego zmian
dokonywanych w konstytucjach i admonicji. Te ostatnie nie były wiążące w tym samym stopniu co konstytucje. Służyły natomiast do szybkiego reagowania na aktualne problemy funkcjonowania wspólnoty; choć pełniły funkcję legislacyjną, to w sensie ścisłym legislacją nie były
(s. 321). W podsumowaniu autor podkreślił, że pragmatycznie traktowane admonicje i zasada
nowelizacji konstytucji zakonnej były krokiem do powstania koncepcji „dwustopniowego porządku prawnego”, prawa „konstytucyjnego” i prawa „użytkowego” (s. 322).
W zaprezentowanych studiach widać kilka wątków stale powracających w badaniach autora.
Obok rozważań na temat problemu instytucjonalizacji zakonów i roli, jaką odgrywało w tym
procesie ustawodawstwo (reguły, statuty i zwyczajniki), szczególny nacisk położony jest na
zasygnalizowanie przełomowości zmian dokonujących się w życiu zakonnym w XI i XII w. Polegały one na powstaniu licznych, nowych wspólnot oraz pierwszego w pełnym tego słowa
znaczeniu „zakonu” (cystersów), a także na procesie przystosowywania się kluniatów do zmie-
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niających się warunków zewnętrznych. Jak słusznie podkreślili we wstępie redaktorzy tomu,
w swoich badaniach G. Melville bierze pod uwagę całe struktury zakonne, poszukuje zasad
i wzorców, mechanizmów instytucjonalnych życia zakonnego, postrzega klasztory jako specyficzną formę wyrazu zmieniającego się modelu życia (s. XI). Z pewnością koncepcje te mogą
stanowić inspirację dla dalszego rozwoju porównawczych badań wspólnot religijnych.
Na koniec należy podkreślić wysoki poziom edytorski wydawnictwa, który zapewniło wydawnictwo Böhlau. Z pewnością zawarte w nim studia zasługują na uważną lekturę badaczy
średniowiecznego monastycyzmu europejskiego. Dobrze się stało, że zostały zebrane w jedną
całość w omawianej książce.
Rafał KUBICKI
Instytut Historii
Uniwersytet Gdański

Die Klöster der Franziskaner im Mittelalter. Räume, Nutzungen, Symbolik,
hrsg. von Gert MELVILLE, Leonie SILBERER, Bernd SCHMIES (Vita Regularis.
Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter,
Abhandlungen, 63), Berlin: LIT Verlag, 2015, ss. 274
Książka Klasztory franciszkanów w średniowieczu. Przestrzenie, użytkowanie, symbolika zawiera
artykuły historyków, historyków sztuki, historyków architektury i archeologów prezentowane
w czasie spotkania, które odbyło się w listopadzie 2012 r. w Heidelbergu. Było ono wspólną
inicjatywą kilku ośrodków naukowych współpracujących w ramach projektu badawczego
Klasztory w późnym średniowieczu: laboratorium innowacji europejskiego stylu życia i modeli
porządku (Klöster im Hochmittelalter: Innovationslabore europäischer Lebensentwürfe und Ordnungsmodelle), realizowanego przez Heidelberską Akademię Nauk (Heidelberger Akademie
der Wissenschaften), Saską Akademię Nauk w Lipsku (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig), Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu w Heidelbergu (Universität Heidelberg),
Ośrodek Badań Franciszkańskich (Fachstelle Franziskanische Forschung) w Münster i Centrum
Badań Porównawczej Historii Zakonów (Forschungstelle für Vergleichende Ordensgeschichte)
przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie.
Praca składa się ze spisu treści, wstępu i czterech zasadniczych części, grupujących kolejno,
choć nie zawsze konsekwentnie, opracowania dotyczące: ogólnej problematyki badań nad
szeroko rozumianą przestrzenią klasztorów franciszkanów w średniowieczu, ujęcia tego problemu w piśmiennictwie franciszkańskim XIII w., przypadków funkcjonowania franciszkanów
i szerzej mendykantów na wybranych obszarach (Walia, wschodnia część prowincji Munster
w Irlandii, Marchia Brandenburska) i wreszcie szczegółowych analiz historyków i historyków
architektury poświęconych konkretnym klasztorom franciszkańskim (Zgorzelec, Ratyzbona
i Brandenburg nad Havelą). Pokrótce scharakteryzujmy treść kolejnych opracowań, zachowując kolejność ustaloną przez redaktorów wydawnictwa.
Część pierwsza, zatytułowana Badania – tematy, pytania i problemy (Forschung – Themen,
Fragen und Probleme), zawiera dwa teksty. Otwierający całość artykuł Leonie Silberer (Architektur der Franziskanerklöster – Annäherungen, Forschungsfragen und Baubefunde, s. 3–17)
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przedstawia stan badań nad architekturą klasztorów franciszkańskich, który oparto na wynikach będącej na ukończeniu rozprawy doktorskiej Średniowieczne obiekty klasztorne franciszkanów w Europie Środkowej (s. 15). Autorka podkreśliła, że w przeciwieństwie do kościołów franciszkanów ich klasztory znajdowały się dotychczas na marginesie badań historyków
architektury (s. 5). Najstarsze źródła normatywne zakonu nie określały wymogów budowlanych. Problem badawczy stanowi niejednoznaczność terminów źródłowych opisujących
poszczególne pomieszczenia klasztorne. Na przykładzie prowincji saskiej franciszkanów
wskazała na występowanie licznych klasztorów z dwoma krużgankami, ale i na brak obowiązującego powszechnie modelu założenia klasztornego. Postulując wspólne prace historyków, historyków sztuki i archeologów, zasygnalizowała potrzebę badań nad pochówkami
w kościołach i w obrębie klasztorów (s. 17). Do tych problemów metodycznych nawiązuje
też artykuł Matthiasa Untermanna (Fehlbenennungen von Klosterräumen und ihr Effekt auf die
Forschung, s. 19–42). Autor zauważył, że niezwykle trudno określić pierwotne, średniowieczne przeznaczenie wielu pomieszczeń klasztornych, co wynika ze zmiany użytkowników tych
obiektów na terenach protestanckich oraz licznych przypadków przebudowy dokonywanej
w XVII–XVIII w. na terenach katolickich. Na przykładzie klasztoru cystersów w Maulbronn pokazał nakładanie się na siebie różnej nomenklatury stosowanej w odniesieniu do pomieszczeń w okresie gdy pełniły one funkcje klasztorne oraz po zmianie przeznaczenia w wyniku
reformacji, a także jeszcze innych nazw wprowadzonych w literaturze naukowej. W konkluzji
podkreślił potrzebę prowadzenia dalszych badań interdyscyplinarnych oraz uwzględniania
zasad życia zakonnego danej wspólnoty w analizach i rekonstrukcjach jej przestrzeni klasztornych (s. 42).
W części drugiej, noszącej tytuł Struktury przestrzeni, symbolika i przedstawienia idealne
klasztoru franciszkańskiego (Raumstrukturen, Symbolik und ideale Vorstellungen des Franziskanerklosters), zgrupowano cztery artykuły. W pierwszym Sebastian Mickisch przeprowadził
analizę źródeł normatywnych oraz wczesnego piśmiennictwa franciszkańskiego (Gedachter
und gebauter Raum im Spannungsfeld von Innen und Außen. Über Entstehung, Nutzung und
Legitimation von Gebäuden bei den Minderbrüdern von Franziskus bis Bonaventura, s. 45–72).
Ukazując proces instytucjonalizacji franciszkanów jako zakonu, zwrócił szczególną uwagę,
że kształtowanie się znaczenia symbolicznego przestrzeni klasztornej następowało w konflikcie z silnie artykułowanym przez św. Franciszka postulatem ubóstwa (s. 48). Podkreślając
zmiany, jakie zaszły po śmierci założyciela zakonu, w tym rozpoczęcie budowy monumentalnej bazyliki w Asyżu i stabilizację wspólnot wymuszoną zakładaniem własnych cmentarzy
przykościelnych, wskazał na żywiołowy charakter budownictwa klasztornego, powstającego
bez formalnych regulacji zakonnych (s. 62). Z kolei Julia Burkhardt (Die Welt der Mendikanten
als Bienenschwarm und Vorstellung. Zum Ideal religiöser Gemeinschaften bei Thomas von Cantimpré, s. 73–88), pracująca nad krytyczną edycją stanowiącego zbiór umoralniających egzemplów traktatu dominikanina Tomasza z Cantimpré Bonum universale de apibus, dokonała
analizy obrazu wspólnoty mendykanckiej jako odwzorowania życia pszczół i panujących
wśród nich idealnych relacji. Tekst był apologią zakonów mendykanckich w związku z oskarżeniami formułowanymi przez kler diecezjalny i sporem o prawo nauczania na uniwersytecie paryskim. W przeciwieństwie do „vita contemplativa” mnichów mendykanci prowadzą
życie aktywne, poprzez ubóstwo naśladują Chrystusa, a w swej wspólnocie realizują potrójny model życia jako księża, studenci i zakonnicy. Tomasz, jako dominikanin, jednak wyżej
stawiał swą wspólnotę niż franciszkanów, nie tylko w sensie ilościowym, ale i jakościowym
(s. 87). Wydaje się, że kolejny tekst, autorstwa Anne Müller (Raumstrukturen der Franziskaner
in Wales, s. 89–104), lepiej pasowałby do części trzeciej pracy. Autorka podjęła się prezenta-
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cji bardzo słabo rozpoznanego tematu struktur przestrzennych klasztorów franciszkanów
w Walii1. Na podstawie zachowanych w niewielkim stopniu źródeł pisanych, nowożytnych
planów miejskich i raportów z badań archeologicznych próbowała zrekonstruować przestrzeń trzech nieistniejących dziś klasztorów. Do problematyki kształtowania się wyobrażeń
na temat działania wspólnoty i doświadczenia eremickiego św. Franciszka powrócił w swym
opracowaniu Gert Melville (Quoniam ubicumque sumus et ambulamus, habemus cellam nobiscum. Franziskus von Assisi und die räumlichen Muster der „vita eremitica“, s. 105–123). Na
przykładzie Reguły dla eremitów oraz opisu życia świętego w świetle tzw. Kompilacji z Asyżu,
określanej też jako Zbiór z Perugii, wskazał na długą tradycję różnych modeli życia eremickiego w XI i XII w. (Stefan z Muret, Stefan z Obazine, Robert z Arbrissel, Norbert z Xanten) jako
źródło inspiracji eremickich św. Franciszka, który jednak nie realizował ich w ten sam sposób,
lecz wyszedł do świata z istotnymi nowymi elementami przesłania.
Część trzecią książki, zatytułowaną Franciszkańskie przestrzenie klasztorne i ich użytkowanie
(Franziskanische Klosterräume und ihre Nutzung), otwiera referatem poświęconym organizacji
nowicjatu w zakonie franciszkanów Mirko Breitenstein (Das franziskanische Noviziat zwischen
Tradition und Innovation, s. 127–139). Przywołuje on ustalenia swojej pracy doktorskiej, dotyczącej nowicjatu u kluniaków, cystersów i franciszkanów, ogłoszonej w 2008 r.2 Franciszkanie
zastosowali nowy model nowicjatu, scentralizowanego w jednym lub kilku klasztorach każdej kustodii (s. 134). W komentarzach i piśmiennictwie franciszkańskim pojawia się obraz celi
klasztornej będącej miejscem refleksji jako uzupełnienie studium i kaznodziejstwa (s. 136).
Nowicjat franciszkański nawiązywał do tradycji monastycyzmu, ale był innowacyjny ze
względu na czynny cel powołania zakonnego, którym było duszpasterstwo (s. 139). W kolejnym opracowaniu (Das Verhältnis von Franziskanern und Stadt am Beispiel Görlitz, s. 141–163)
Christian Speer omówił historię klasztoru w Zgorzelcu, przede wszystkim odnosząc się do
jego relacji z radą miejską. Warto podkreślić, że autor wykorzystał m.in. syntetyczny artykuł
Gabrieli Wąs na temat relacji franciszkanów śląskich z władzami miejskimi, który ukazał się
w języku niemieckim3. Niestety nieznane były mu dwa inne opracowania, Krzysztofa Kaczmarka i Gabrieli Wąs, szczegółowo omawiające dokładnie to samo zagadnienie kontaktów
franciszkanów w Zgorzelcu z radą miejską4. Praktykę pochówków w obrębie kościoła i klasztoru franciszkanów w Ratyzbonie szczegółowo rozpatrzyła Walburga Knorr (Bestattungen im
Kloster am Beispiel Regensburg und die Frage (öffentlicher) Zugänglichkeit, s. 165–187). Autorka wcześniej uczestniczyła w przygotowaniu opracowania poświęconego inskrypcjom, m.in.
w miejscowym kościele franciszkanów (s. 165). W artykule scharakteryzowała istniejące źródła pisane i świadectwa materialne w postaci płyt nagrobnych i epitafiów, które zachowały
się w kościele i budynkach poklasztornych, użytkowanych od 1931 r. przez miejskie muzeum

1 Jak informuje w swym tekście autorka (s. 90), obecnie trwają dwa projekty badawcze poświęcone
klasztorom w Walii, które mają swe strony internetowe: www.monasticwales.org i www.strataflorida.org.
2 M. BREITENSTEIN, Das Noviziat im hohen Mittelalter. Zur Organisation des Eintrittes bei den Cluniazensern,
Cisterziensern und Franziskanern (Vita Regularis. Abhandlungen, 38), Berlin 2008.
3 G. WĄS, Religiöses und gesellschaftliches Bewusstsein. Stadträte und Franziskanerklöster in Schlesien des 15.
und 16. Jahrhunderts, „Wissenschaft und Weisheit”, 61, 1998, s. 57–97.
4 K. KACZMAREK, Społeczeństwo średniowiecznego miasta wobec franciszkanów. Przykład Zgorzelca, [w:]
M. DERWICH, A. POBÓG-LENARTOWICZ (red.), Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, curavit Marcus DERWICH, Series I: Colloquia, 4), Wrocław-Opole 2000, s. 521–
532; G. WĄS, Rola rad miejskich w reformie zakonu franciszkańskiego na Śląsku i Łużycach w XV i XVI wieku na
przykładzie Zgorzelca, ibidem, s. 503–520.
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historyczne. Przekazy pisane w tym Liber anniversariorum Fratrum Minorum Ratisbonensium
pozwalają na dokładne ustalenie danych osób pochowanych w poszczególnych kwaterach
w ciągu kilkuset lat. Ich rozmieszczenie w kościele, kaplicy i krużgankach klasztornych daje
natomiast możliwość rekonstrukcji zwyczajów pogrzebowych w całym okresie funkcjonowania wspólnoty zakonnej aż do jej sekularyzacji w 1810 r. Ten dobrze zachowany i rozpoznany obiekt może służyć jako punkt odniesienia w studiach porównawczych dotyczących
wskazanej problematyki.
Część czwartą i ostatnią, Pozostałości architektury klasztorów franciszkańskich (Baubefunde an
Franziskanerklöstern), otwiera opracowanie Annejulie Lafaye (Spaces of circulation: the internal organization of mendicant friaries in east Munster, Ireland, s. 191–215) poświęcone omówieniu stanu zachowania i organizacji przestrzeni klasztorów mendykanckich we wschodnim Munster, prowincji położonej w południowo-zachodniej Irlandii. Autorka na podstawie
analizy istniejących fragmentów zabudowy klasztornej wskazała, że na tle miejscowych
klasztorów mniszych mendykanci budowali znacznie mniejsze założenia klasztorne, co
wynikało nie tylko ze skromniejszych zasobów finansowych i rozmiarów posiadanych działek. Powodem były również: inny model życia zakonnego, nakierowany na jak największą
obecność świeckich w kościele klasztornym, oraz chęć optymalizacji przestrzeni klasztornej,
wynikająca z mniejszej ilości czasu, jaką mogli poświęcić liturgii godzin, ze względu na zajęcia związane ze studiami, kaznodziejstwem i duszpasterstwem. Rekonstruując przestrzeń
klasztoru i pierwotne wykorzystanie poszczególnych pomieszczeń, autorka przeanalizowała
cyrkulację braci w obrębie budynku, uwzględniając w związku z tym również rozmieszczenie
schodów, korytarzy i przejść łączących poszczególne pomieszczenia. Metodę tę z pewnością
warto uwzględnić w dalszych badaniach innych obiektów poklasztornych. Bardzo szczegółowy charakter mają dwa ostatnie opracowania; pierwsze poświęcono budownictwu franciszkańskiemu w Marchii Brandenburskiej (Dirk Schumann, Franziskanisches Bauen in der
Mark Brandenburg im 13. und 14. Jahrhundert. Architektur zwischen Funktion und Gestaltung,
s. 217–247), drugie – klasztorowi franciszkanów w Brandenburgu nad Havelą (Joachim Müller, Dietmar Rathert, Die Klausurbauten des Franziskanerklosters St. Johannis in der Altstadt von
Brandenburg an der Havel, s. 249–274). Autor pierwszego artykułu podkreślił wyraźne istnienie dwóch faz w budownictwie franciszkańskim na badanym obszarze. Pierwotnie powstawały niewielkie obiekty wznoszone z kamienia polnego, które w drugiej połowie XIII w. ustąpiły miejsca nowym założeniom z cegły. Tym ostatnim nadawano bardziej reprezentacyjny
charakter (s. 229). W szczegółowych rozwiązaniach budowlanych były one podobne do innych powstających na tym terenie i nie miały cech specyficznych dla zakonu (s. 236). Autorzy
drugiego artykułu przeprowadzili szczegółowe analizy rozebranego w 1865 r. obiektu klasztornego w Brandeburgu. Korzystając z materiałów pisanych, planów i, przede wszystkim,
badań archeologicznych, ustalili trzy fazy jego wznoszenia: pierwsza nastąpiła ok. 1250 r.,
druga – po pożarze zabudowań – miała miejsce po roku 1300 r. a przed fazą trzecią, którą
stanowi przebudowa podjęta w pierwszej połowie XV w.
Podsumowując, trzeba podkreślić znaczną wartość poznawczą recenzowanej publikacji. Będzie ona szczególnie użyteczna w badaniach porównawczych, co w przypadku badań architektury klasztornej jest zawsze niezbędne. W konkluzjach wielu artykułów powraca postulat
prowadzenia badań interdyscyplinarnych, uwzględniania obowiązujących w badanym okresie
zasad życia zakonnego oraz kompleksowego traktowania obiektów klasztornych i kościelnych,
jako wspólnej przestrzeni życia i działania zakonników. Zaletą poszczególnych opracowań są
nie tylko szczegółowe analizy, nieraz bardzo wąskich zagadnień, ale również przegląd najnowszej literatury przedmiotu i informacje o prowadzonych aktualnie projektach. Z pewnością

Artykuły recenzyjne i recenzje

493

mogą być one użyteczne w analogicznych badaniach prowadzonych w obiektach znajdujących się w naszym kraju, szczególnie tych należących pierwotnie do franciszkanów prowincji
saskiej, a więc na Śląsku, Pomorzu Zachodnim i Wschodnim oraz Warmii. Na koniec należy podkreślić wysoki poziom redakcyjny i edytorski całości książki, w tym licznych ilustracji barwnych,
który zapewniło wydawnictwo LIT.
Rafał KUBICKI
Instytut Historii
Uniwersytet Gdański

Миколa КУГУТЯК (ред.), Великий Скит у Карпатах у трьох томах
[Wielki Skit w Karpatach w trzech tomach], t. I: Патерик Скитський. Синодик
[Paterik Skicki. Sinodik], Івано-Фраківськ-Львів: Манускрипит, 2013,
ss. 728, il.; t. II: Великий Скит у документах і матеріалах XVII–XXI ст.
[Wielki Skit w dokumentach i materiałach XVII–XXI w.], Івано-Фраківськ-Львів: Манускрипит, 2015, ss. 514, il.*
W latach 1612–1785 na terenie południowo-wschodniej Rzeczypospolitej funkcjonował prawosławny monaster w Skicie Maniawskim. Nazwa „skit” oznaczała pustelnię, monaster o szczególnie ascetycznym charakterze. Ośrodek został założony w górach Gorganach, w lasach koło
wsi Maniawa, przez Hioba Kniahinickiego, który formację duchowną zdobył w klasztorze na
Świętej Górze Athos w Grecji. Skit Maniawski był w XVII w. jednym z głównych ośrodków sprzeciwu wobec unii brzeskiej i dużym centrum monastycyzmu prawosławnego na ziemiach Rzeczypospolitej. Ok. 1640 r. przebywało w nim prawie 200 mnichów. W XVIII w. pozostawał przy
prawosławiu, mimo iż okoliczne tereny przyjęły unię z Kościołem katolickim. Po zajęciu ziem
polskich przez Austrię był jedynym monasterem prawosławnym w Galicji. Jego funkcjonowanie zostało przerwane w 1785 r., kiedy z rozkazu cesarza Józefa II przeprowadzono jego kasatę1.
Dzieje i spuścizna Skitu Maniawskiego stały się przedmiotem zainteresowania ukraińskich
archeologów, historyków i etnografów związanych z Przykarpackim Narodowym Uniwersytetem im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ), którzy podjęli wielkie dzieło wydania dokumentów oraz opracowania historii tego miejsca. Trzytomowa publikacja nosi tytuł Великий Скит
у Карпатах у трьох томах [Wielki Skit w Karpatach w trzech tomach].
Do tej pory ukazały się dwa tomy.
Pierwszy, opublikowany w 2013 r. i zatytułowany Патерик Скитський. Синодик [Paterik Skicki.
Sinodik], składa się z dwóch części2. W pierwszej wydano trzy teksty rękopiśmienne: Ієромонах
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
1

W. OSADCZY, Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji, Lublin 2007, s. 61–69.

2 Zob. recenzja: P. БЕРЕСТ, До історії Великого Скиту у Маняві, „Матеріали і дослідження з археології
Прикарпаття і Волині”, 18, 2014, s. 428–431.
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Ігнатій з Любарова, Житіє і життя преподобного отця нашoго Іова і про кончину його та
створення святої обителі Скитської коротко написано [Mnich Ignacy z Lubarowa, Żywot
świątobliwego ojca naszego Hioba i o śmierci jego i o stworzeniu świętego mieszkania skickiego krótko napisane], Завіт Духовний ієросхимонаха Феодосія, колишнього ігумена святої
обителі Скитської, для розуміння і виконання духовному настоятелю – ігумену, який після
мене буде, і всім у Христі отцям і братам моїм та дітям по духу, яких зібрала благодать
Божа [Testament Duchowny mnicha Teodozego, przeszłego ihumena świętego monasteru Skickiego, dla wiadomości i wykonania duchownemu przełożonemu – ihumenowi, który po mnie będzie, i wszystkim w Chrystusie ojcom i braciom moim oraz dzieciom duchowym, jakich zebrała
łaska Boża] oraz Ієросхимонах ігумен Феодосій, Регула або Устав чи правило аскетичного
чернечого життя на Скитку храму Пресвятої Богородиці, де є приділ преподобного отця
нашого Онуфрія Великого [Kapłan-mnich ihumen Teodozy, Reguła albo Ustawa czy prawidła
życia ascetycznego w Skicie cerkwi Przeświętej Bogurodzicy, gdzie jest cząstka świątobliwego ojca
naszego Onufrego Wielkiego]. Ich wydanie oparto na dwóch rękopisach pochodzących z monasteru bazyliańskiego w Podhorcach, przechowywanych obecnie w Lwowskiej Narodowej
Bibliotece Naukowej Ukrainy im. W. Stefanyka3.
W drugiej części pierwszego tomu wydano Синодик [Sinodik], tzw. Sinodik Skicki, księgę, do
której wpisywano imiona zmarłych: czerńców (oraz ich rodziców i dziadów), mnichów i mniszek z innych klasztorów prawosławnych męskich i żeńskich, hierarchów Cerkwi prawosławnej oraz członków rodzin dobroczyńców monasteru. Wpisy były prowadzone chronologicznie. W tradycji cerkiewnej występowały dwa rodzaje ksiąg zmarłych – sinodiki i pomieniki.
Te pierwsze zawierały nie tylko imiona zmarłych czerńców, ale także często datę ich śmierci,
funkcje pełnione w klasztorze, wiek, przyczynę śmierci. Z kolei w pomienikach umieszczano
z reguły same imiona zmarłych polecanych modlitwom, poprzedzone wezwaniem: „Wspomnij
Panie dusze zmarłych sług Swoich”. Pomienik był odczytywany w cerkwi monasterskiej podczas nabożeństw. Sinodik Skicki jest wyjątkowy, ponieważ łączy w sobie obie formy. Można
go podzielić na dwie części. W pierwszej występują wpisy w formie charakterystycznej dla
pomienika, w drugiej zaś zapisy przyjmują styl charakterystyczny dla sinodika i mieszczą 695
imion mnichów związanych z monasterem skickim, zmarłych w latach 1621–1803. Z analizy
zapisów wynika, że Sinodik Skicki zaczęto prowadzić w połowie XVII w., a po kasacie monasteru
w 1785 r. księgę zabrano ze sobą i nadal uzupełniano. Jedyny znany rękopis (oryginał) przechowywany jest w Bukareszcie4.
Wszystkie wykorzystane w tomie rękopisy zostały spisane półustawem (w niewielkiej części
także skoropisem), w języku cerkiewnosłowiańskim, w XVII–XVIII w. Zdecydowano się na formę
edycji w postaci faksymile, po którym następuje tłumaczenie na współczesny język ukraiński5.
Wydanie opatrzono opisem kodykologicznym, zawierającym szczegółowe informacje dotyczące miejsca przechowywania, struktury, formatu, stanu zachowania i wykorzystania rękopisu w literaturze naukowej. W przypisach do tłumaczenia wyjaśniono trudniejsze terminy cerkiewne oraz zidentyfikowano osoby i miejscowości. Tom zamyka indeks osób i miejscowości.

3 Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka, Oddział Rękopisów (Львівська
національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Відділ Рукописів), zesp. (fond) 3, sygn.
MB-144 i MB-1262.
4

Biblioteka Akademii Rumuńskiej w Bukareszcie (Biblioteca Academiei Române, Bucureşti), sygn. 79.

5 Dokonał go zespół filologów i historyków: Wołodimir Gawadzin [Володимир Гавадзин], Mikoła Kugutiak [Миколa Кугутяк], Mikoła Lesiuk [Микола Лесюк], Jarosław Melnik [Ярослав Мельник].
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Wydanie zostało poprzedzone dwoma tekstami autorstwa Mikoły Kugutiaka [Миколa Кугутяк].
Pierwszy stanowi wstęp do całej trzytomowej serii6, drugi dotyczy dzieł wydanych w tomie pierwszym7. Autor wyjaśnia w nim, że chodziło o wydanie zachowanych źródeł normatywnych, ponieważ reguły życia mniszego obowiązujące w Skicie były przyjmowane w wielu monasterach
na terenie południowo-wschodniej Rzeczypospolitej. Utwory tworzące Paterik Skicki były często
w XVII w. kopiowane na potrzeby monasterów prawosławnych, dzięki czemu zachowały się w kilku egzemplarzach przechowywanych w bibliotekach i archiwach ukraińskich oraz rumuńskich.
Ponadto były już publikowane w języku cerkiewnosłowiańskim8 oraz w tłumaczeniach na języki
angielski, włoski i rumuński9. Z kolei Sinodik do początku XX w. uważany był za zaginiony. Mimo
odnalezienia go w 1905 r. w zbiorach Biblioteki Akademii Rumuńskiej nie doczekał się edycji i nie
był wykorzystany w badaniach nad dziejami Skitu Maniawskiego, a do literatury przedmiotu został wprowadzony bardzo niedawno10. M. Kugutiak planuje wydanie kolejnych czterech rękopisów pochodzących z monasteru w Skicie Maniawskim, mianowicie Pomienika oraz trzech rękopisów muzycznych, przechowywanych obecnie w Bibliotece Akademii Rumuńskiej w Bukareszcie11.
Drugi tom serii nosi tytuł Великий Скит у документах і матеріалах XVII–XXI ст. [Wielki Skit
w dokumentach i materiałach XVII–XXI w.]. Został wydany w 2015 r. Zawiera 274 akty z lat 1610–
2015 (przywileje, listy, pisma urzędowe, inwentarze, sprawozdania) dotyczące monasteru w Skicie Maniawskim oraz losów jego dóbr i zabudowań po kasacie. Poszukiwania źródłowe prowadzili pracownicy Instytutu Historii, Etnologii i Archeologii Karpat z Przykarpackiego Narodowego
Uniwersytetu im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Wydaniem i tłumaczeniem zajęli się Mikoła Kugutiak (przekłady z języków polskiego i cerkiewnosłowiańskiego), Wołodimir Gawadzin
[Володимир Гавадзин] (przekłady z języków łacińskiego i niemieckiego), Olena Krasniuk [Олена
Краснюк] (przekłady z języka rumuńskiego), Jurij Czopik [Юрий Чопик] (przekłady z języka greckiego). We wstępie Mikoła Kugutiak omawia wydane akty oraz ich wcześniejsze edycje12.
6 М. КУГУТЯК, Карпатська Фіваїда [M. KUGUTIAK, Karpacka Tebaida], [w:] IDEM (red.), Великий Скит у Карпатах,
t. 1, s. 11–13.
7 IDEM, Рукописна спадщина Великогo Скиту XVII–XVIII століть: Патерик Скитський, Синодик [IDEM,
Rękopiśmienna spuścizna Wielkiego Skitu XVII–XVIII wieku: Paterik Skicki, Sinodik], [w:] IDEM (red.), Великий
Скит у Карпатах, t. 1, s. 14–33.
8 „Зоря Галицкая яко Альбум на годъ 1860”, s. 225–251; „Науковий збірник Галицько-руської матиці
на 1868 р.”, 1869, вип. 1–2, s. 109–155.
9 Manjava Skete. Ukrainian Monastic Writings of the Seventeenth Century, ed. S. SENYK, Kalamazoo Michigan 2001; Ignazio e Teodosio di Manjava, Sottomessi all’evangelo. Vita di Iov di Manjava. Testamento di Teodosio. Regola dello skytyk, trad. S. SENYK, Magnano 2001; Isihasm şi viaţă monahală la schitul Mare Maniava din
Pocuţia în secolul XVII; viaţa Cuviosului Iov; Testamentul lui Teodosie; regula Schituleţului, Studiu introductiv
maica profesoară S. SENYK, presentare şi traducere diac. I. I. ICĂJR, Sibiu 2004.
10 I. МИЦЬКО, Про великоскитску обитель, „Іконостас Воздвиженської церкви Скиту Манявського.
Каталог виставки відреставрованих ікон”, 5, 2000, s. 5–12.
11 Losy księgozbioru monasteru w Skicie Maniawskim były przedmiotem badań Iwana Almesa (Instytut Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa im. M. Hruszewskiego, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, oddział we Lwowie), który ich rezultaty przedstawił w referacie Kasata prawosławnego monasteru
Skit Maniawski w 1785 r. i losy jego księgozbioru, wygłoszonym na konferencji Losy i znaczenie dziedzictwa
kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom protestanckim, Serpelice, 3–5 IX 2015 r. [Artykuł został przyjęty do druku
w materiałach z tej konferencji – Redakcja].
12 М. КУГУТЯК, Писемні джерела з історії Великого Скиту [M. KUGUTIAK, Źródła pisane do dziejów Wielkiego Skitu], [w:] IDEM (red.), Великий Скит у Карпатах, t. 2, s. 7–17.
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Tom został podzielony na cztery części. Pierwsza, zatytułowana Листи, грамоти, привілеї
і заповіти константинопольського і олександрійського патріархів, скитських ігуменів,
українських гетьманів, польських королів, російських царів, молдавських господарів,
воєвод, шляхти, і селян [Listy, pisma, przywileje, testamenty patriarchów konstantynopolitańskiego i aleksandryjskiego, ihumenów skickich, hetmanów ukraińskich, królów polskich, carów rosyjskich, hospodarów mołdawskich, wojewodów, szlachty i chłopów], zawiera 130 dokumenty z lat
1610–1769. Druga, zatytułowana Закриття монасиря. Боротьба монахів за відновлення
Скиту [Zamknięcie monasteru. Walka mnichów o odnowienie Skitu], zawiera 122 listy i akty
z lat 1773–1858 [1924], a więc z okresu, gdy monaster znajdował się pod rządami Habsburgów. Dokument z 1924 r. dotyczy restauracji ikonostasu z dawnej cerkwi monasterskiej, który po kasacie monasteru przekazano do cerkwi parafialnej w Bohorodczanach. Ze względu
na znaczenie tej grupy dokumentów dla badań nad dziedzictwem poklasztornym w dalszej
części recenzji zamieściłam ich szczegółową analizę. Trzecia część, zatytułowana Створення
Історико-Архітектурного Музею-Заповідника „Скит Манявський” [Utworzenie Muzeum Historyczno-Architektonicznego „Skit Maniawski”], zawiera 12 aktów z lat 1972–2012 (muzeum to
funkcjonowało w latach 1980–1998, dokument z 2012 r. to wspomnienia ostatniego dyrektora
muzeum). Czwarta część, zatytułowana Відродження святині [Odrodzenie świątyni], zawiera
dziewięć aktów z lat 1998–2015, dotyczących sprzedaży zespołu pomonasterskiego Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego oraz powstania tu męskiego monasteru
prawosławnego. Znajdziemy w niej m.in. pochodzący z 2012 r. statut (ustaw) monasteru pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Skicie Maniawskim. Recenzowany tom prawie nie zawiera
dokumentów z XIX w. oraz z trzech pierwszych ćwierci XX w.13 Zabudowania pomonasterskie
nie były wówczas użytkowane i popadały w ruinę.
Zbiór prezentowanych w recenzowanej pracy dokumentów jest owocem prowadzonych
w wielu zespołach archiwalnych poszukiwań materiałów dotyczących Skitu i przechowywanych obecnie na Ukrainie, w Austrii, Rumunii i Polsce. Według konsygnacji z 1783 r., sporządzonej przez Świecko-Duchowną Komisję dla Uregulowania Spraw Religijnych Bukowiny,
w archiwum monasteru skickiego znajdowało się co najmniej 29 przywilejów z lat 1634–1776.
Po kasacie w 1785 r. archiwum monasterskie uległo zniszczeniu lub rozproszeniu i zaginięciu;
w każdym razie już Julian Celewicz, który w 1887 r. wydał pierwszy zbiór aktów dotyczących
Skitu, korzystał z kopii i odpisów zawartych głównie w księgach grodzkich przechowywanych
w Archiwum Krajowym Aktów Grodzkich i Ziemskich we Lwowie oraz w Archiwum c.k. Prokuratorii Skarbu we Lwowie. Także wydawcy omawianego tomu nie udało się dotrzeć do żadnych
oryginalnych materiałów pochodzących z tego archiwum.
Spośród 274 opublikowanych tu aktów po raz pierwszy wydano 185. Pochodzą one z 12 różnych archiwów, bibliotek i muzeów z Ukrainy, Austrii, Polski i Rumunii. Są to: Państwowe Archiwum Obwodu Czerniowskiego w Czerniowcach (Державний архів Чернівецької області,
m. Чернівці) – 92; Państwowe Archiwum Obwodu Iwano-Frankiwskiego (Державний архів
Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ) – 9; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (Центральний Державний Історичний Архів України, м. Львів)
– 8; Lwowska Narodowa Biblioteka Naukowa im. W. Stefanyka, Oddział Rękopisów (Львівська
Національна Наукова Бібліотека України ім. В. Стефаника, Відділ Рукописів) – 13; Muzeum
13 Z tego okresu zamieszczono pismo skierowane do okręgowego komisarza Bukowiny z 1835 r. (nr 249),
dwa listy parocha wsi Babcze Daniela Sosenki do Antoniego Petruszewicza (nr 250–251) oraz list diaka z Markowej Piotra Maryniewicza (nr 252), pochodzące z 1858 r. i zawierające wspomnienia świadków likwidacji
monasteru w Skicie, a także dokument z 1924 r. o renowacji ikonostasu bohorodczańskiego (nr 253).
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Narodowe im. A. Szeptyckiego, Oddział Rękopisów i Starodruków (Національний музей імені
А. Шептицького, м. Львів, Відділ рукописів і стародруків) – 2; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie (Центральний державний історичний архів Укаїни, м.
Київ) – 3; Instytut Rękopisów Biblioteki Narodowej im. W. Wernadskiego w Kijowie (Інститут
рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, м. Київ) – 1; Archiwum
męskiego monasteru pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Maniawie (Архів Манявського
Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря УПЦ КП) – 9; Archiwum Krajoznawczego Muzeum Obwodu Iwano-Frankiwskiego (Архів Івано-Франківського обласного
краєзнавчого музею) – 3; Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział I – 2; Austriackie Archiwum Państwowe w Wiedniu (Österreichisches Staatsarchiv, Wien) – 42; Narodowe Archiwum
Rumunii w Bukareszcie (Arhivele Naţionale ale României, București) – 1.
89 aktów było już wcześniej wydanych w XIX-wiecznych edycjach źródłowych14 oraz w pracach
historyków ukraińskich: Juliana Celewicza15 i Bohdana Barwińskiego16, piszących w końcu XIX
i na początku XX w., oraz badaczy współczesnych17. Pojedyncze akty opublikowano w wydawnictwach źródłowych rumuńskich i niemieckich18. Wcześniej publikowane materiały znalazły
się tylko w pierwszej (79) oraz w drugiej (10) części tomu.
Edycję każdego aktu poprzedzają: data i miejsce jego wydania, po nich następują informacje
o formie i miejscu zachowania, języku sporządzenia, ewentualnych wcześniejszych edycjach.
W przypadku aktów obejmujących szerszy zakres problemów publikowano tylko ich część
(ekscerpt) dotyczącą Skitu Maniawskiego. W przypisach zidentyfikowano pojawiające się
w treści osoby i miejscowości oraz objaśniono trudniejsze terminy.
Oryginały wydanych aktów spisane były w sumie w ośmiu językach. Dominują niemiecki (123
dokumenty z lat 1667–1835), polski (64 z lat 1634–1858), cerkiewnosłowiański (32 z lat 1617–
1785), ukraiński (22 z lat 1924–2015) i łaciński (18 z lat 1621–1786), po dwa zostały sporządzone po staromołdawsku (z lat 1659 i 1760 ) oraz rumuńsku (z lat 1712 i 1782), jeden po grecku
(z 1621 r.). W przypadku 10 już wcześniej publikowanych aktów nie podano oryginalnego języka dokumentu. W recenzowanej edycji zdecydowaną większość opublikowano w przekładzie
na język ukraiński. Niestety, wydawcy nie określili kryteriów wyboru aktów do tłumaczenia –
nie przetłumaczono 53 aktów polskojęzycznych, 6 cerkiewnosłowiańskich i 2 łacińskich. Szkoda także, że w przypadku aktów tłumaczonych nie zdecydowano się na edycję równoległą.
14 Cводнaя Галицко-Русская Литопись съ 1600 по 1700 годъ, составил А. С. ПЕТРУШЕВИЧ, Львов 1874;
Дополненія ко сводной Галицко-Русской Литописи съ 1600 по 1700 годъ изданной въ Львов 1874 года,
составил IDEM, Львов 1891; Архивъ Юго-Западной Россіи издаваемый временою коммиссіею для разбора древнихъ актовъ состоящей при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-Губернаторe,
ч. 1, т. 5, Кіевъ 1872; ч. 1, т. 10, Кіевъ 1904; Архивъ Юго-Западной Россіи издаваемый коммиссіею для
разбора древнихъ актовъ, ч. VIII, т. 2, Кіевъ 1894.
15 Ю. ЦЕЛЕВИЧЬ, Історія Скиту Манявского вразъ зъ Зборникомъ грамотъ, листовъ и деякихъ судовихъ документовъ, дотычныхъ того монастиря, Львовъ 1887.
16 Б. БАРВІНСЬКИЙ, Д-р Юліян Целевич (23 ІІІ 1843 – 24 ХІІ 1892) і його наукова діяльність на полі української історіографії і етнографії в світлі давніших та новіших дослідів, Львів 1927.
17 B. С ТАРИК, Ліквідація Манявського Скиту в 1785 році. Буковинські свідчення йосифінської „культурної революції”, „Бюлетень Львівського філіалу Національного науково-дослідного реставраційного
центру України”, 2006, 1 (7), s. 62–81.
18 T. DE BALAN, Documente Bucovinene, t. 3: 1573–1720, Cernâuti 1937; D. DÅN, Mânâstirea Sucevita. Cu
Anexe de Documente ale Sucevitei si Schitulni celni Mare, Bucuréşti 1923; F. ZIEGLAUER, Geschichtliche Bilder aud
der Bukowina zur Zeit der Österreichischen Militär-Verwaltung, t. 4, Czernowitz 1897; t. 8, Czernowitz 1901.
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Do edycji dodano fotokopie 18 dokumentów (11 w części pierwszej i 7 w części drugiej tomu).
Także w tym przypadku wydawcy nie określili kryteriów ich doboru. Znajdziemy tu oryginały
i kopie przywilejów królów polskich, hospodarów mołdawskich, hetmana Bohdana Chmielnickiego, patriarchów konstantynopolitańskich i metropolity kijowskiego, dekret cesarza Józefa II
o zamknięciu monasteru w Skicie oraz pisma zakonników skickich kierowane m.in. do cesarza
i gubernatora prowincji galicyjskiej. Wydaje się zatem, że kierowano się znaczeniem osób wystawiających dokument oraz wydarzeń istotnych dla historii monasteru.
Publikację dopełniają: wykaz opublikowanych akt, indeksy geograficzny i osobowy, spis cerkwi i monasterów. Zwraca uwagę piękna i staranna edycja obu tomów: twarda oprawa pokryta
czerwonym i granatowym aksamitem, rogi wzmacniane pozłacaną blachą, pozłacane brzegi
kart, kredowy papier w kolorze kremowym, druk w kolorach czerwonym i brązowym.
Do badań nad kasatą monasteru w Skicie Maniawskim niewątpliwie najbardziej przydatna
jest druga część książki19. Zawiera ona w przeważającej części dotychczas niepublikowane
materiały źródłowe przechowywane w: Państwowym Archiwum Obwodu Czerniowskiego
w Czerniowcach (Державний архів Чернівецької області, Чернівці) (70), głównie z zesp. (fondu) 1178, Generalne Wojenne Dowództwo Galicji i Lodomerii (w sprawach Bukowiny), m. Lwów
(Генеральне воєнне командування Галичини і Лодомерії (в справах Буковини), м. Львів);
Austriackim Archiwum Państwowym (Österreichisches Staatsarchiv) w Wiedniu, Ogólnym Archiwum Administracji (Allgemeines Verwaltungsarchiv) (36); Oddziale Rękopisów Lwowskiej
Narodowej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka (Львівська Національна Наукова Бібліотека
України імені Василя Стефаника, Відділ Рукописів) (3); Archiwum Narodowym w Krakowie,
Oddział I na Wawelu (2); a także pojedyncze akty z Centralnego Państwowego Archiwum
Historycznego Ukrainy we Lwowie (Центральний Державний Історичний Архів України,
м. Львів) oraz Narodowego Archiwum Rumunii w Bukareszcie (Arhivele Naţionale ale României, București). 10 aktów opublikowanych w tej części to reedycje z różnych z wydawnictw
źródłowych20.
Zgromadzone w tej części źródła można podzielić na trzy grupy. Grupa pierwsza dotyczy okresu przed kasatą, od 1773 do stycznia 1784 r., i liczy 25 aktów (nr 131–155). Na wyróżnienie
zasługuje korespondencja z drugiej połowy lat 80. XVIII w. między urzędnikami Nadwornej
Kancelarii Galicyjskiej w Wiedniu, Zjednoczonej Nadwornej Kancelarii Czesko-Austriackiej
w Wiedniu i Gubernium we Lwowie a cesarzową Marią Teresą w sprawie potwierdzenia przywilejów monasteru w Skicie. Warto też odnotować przygotowany przez bazylianów i skierowany
do administracji gubernialnej we Lwowie projekt w sprawie podporządkowania monasteru
w Skicie Maniawskim władzom prowincji galicyjskiej bazylianów. Szczególnie interesujące są
akty dotyczące podporządkowania monasteru na mocy decyzji cesarza Józefa II w 1781 r. władzy prawosławnego biskupa w Radowcach na Bukowinie, ponieważ zawierają one sporządzone wówczas inwentarze dóbr ziemskich położonych na obszarze Galicji, Bukowiny i tureckiej
części Mołdawii oraz funduszy pieniężnych należących do monasteru w Skicie.
Grupa druga dotyczy okresu pojawienia się planów likwidacji monasteru oraz ich realizacji –
liczy 30 dokumentów (nr 156–185) z okresu od lutego 1784 do września 1785 r. Już w nocie
podpisanej 20 II 1784 r. przez gubernatora galicyjskiego Józefa Brygidę pojawiła się informacja
19

М. КУГУТЯК (red.), Великий Скит у документах і матеріалах XVII–XXI ст., nr 131–253, s. 198–382.

20 Ю. ЦЕЛЕВИЧЬ, Історія Скиту Манявского, s. 85; Б. БАРВІНСЬКИЙ, Д-р Юліян Целевич, s. 290–298;
B. С ТАРИК, Ліквідація Манявського Скиту, s. 70–72; D. DÅN, Mânâstirea Sucevita, s. 217–220; F. ZIEGLAUER,
Geschichtliche Bilder, t. 4, s. 160, 162, 164; t. 8, s. 131–132.
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o likwidacji w przyszłości monasteru skickiego z powodu jego nieprzydatności w duszpasterstwie i działalności edukacyjnej. Akty z kolejnych miesięcy 1784 r. ilustrują proces formowania projektu likwidacji prawosławnych monasterów bukowińskich, w tym skickiego. Wyróżnić
wypada tłumaczenia dekretu cesarza Józefa II z 1 VII 1785 r. o kasacie monasteru skickiego
oraz rozporządzenia gubernatora Brygidy o zinwentaryzowaniu jego majątku i przeniesieniu
mnichów do innych monasterów bukowińskich, a także spisany 7 IX 1785 r., podczas przejmowania monasteru, rejestr ksiąg z biblioteki klasztornej.
Grupa trzecia – dotycząca przede wszystkim losów mnichów zmuszonych do opuszczenia monasteru oraz ich starań o możliwość powrotu, w mniejszym stopniu kwestii użytkowania dóbr
nieruchomych i losów ruchomości pomonasterskich – liczy 67 aktów (nr 186–252) z okresu
od września 1785 do 1858 r. oraz wspomniany już akt z 1924 r. informujący o przeniesieniu
ikonostasu bohorodczańskiego do Muzeum Narodowego we Lwowie (nr 253). Dzięki opublikowanym tu materiałom źródłowym – głównie korespondencji między Gubernium we Lwowie
a Karlem von Enzenberg, stojącym na czele Bukowińskiej Administracji Okręgowej, Nadworną
Radą Wojenną w Wiedniu i Zjednoczoną Kancelarią Nadworną Czesko-Austriacką w Wiedniu
oraz listom mnichów skickich adresowanych do cesarza Józefa II i pismom prawosławnego
biskupa bukowińskiego – można prześledzić losy mnichów oraz majątku nieruchomego.
Skoro we wstępie wspomina się setki aktów dotyczących spraw związanych z losami monasteru, pochodzących z okresu rządów austriackich, nie ma wątpliwości, że wydawcy dokonali wyboru źródeł do publikacji. Niestety – nie podali ani informacjo o materiale, z którego wybierali,
ani kryteriów wyboru. Nie ma jednak wątpliwości, że recenzowana edycja stanowi dobrą podstawę do podjęcia badań nad kasatą prawosławnego monasteru w Skicie Maniawskim oraz
nad losami jego dziedzictwa. W polskiej historiografii problematyką tą zajmowali się, dosyć
pobieżnie, tylko ks. Władysław Chotkowski przy okazji opracowania kasaty klasztorów bazyliańskich w Galicji21 oraz Włodzimierz Osadczy w książce poświęconej prawosławiu w Galicji22.
Recenzowany tom może posłużyć badaczom podejmującym zagadnienia związane z okolicznościami kasaty monasteru w Skicie Maniawskim i określeniem dziedzictwa kulturowego pozostałego po nim.
Beata LORENS
Instytut Historii
Uniwersytet Rzeszowski

21 W. CHOTKOWSKI, Redukcje monasterów bazyljańskich w Galicji (Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny, ser. 2, 38/6 (63)), Kraków 1922, s. 53–55.
22

Por. przyp. 1.

S p rawozd a n ie pó ł ro cz ne

Marek DERWICH
Instytut Historyczny
Uniwersytet Wrocławski

Sprawozdanie z realizacji Projektu w okresie od 1 V do 31 X 2015 r.*

1. Organizacja prac
Projekt naukowy Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 021280) jest
finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016, a realizowany pod skrzydłami Polskiego Towarzystwa Historycznego. Kierownikiem Projektu jest prof. dr hab. Marek Derwich
z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie w Projekcie w różnym zakresie bierze udział około 167 osób oraz 27 instytucji. Pomocą służy Biuro Projektu, w składzie:
Weronika Wojciech (sekretarz), mgr Paula Zawisza (asystent Projektu), mgr Piotr Piętkowski
(koordynator baz danych).
Projekt ma swoją stronę internetową w dwóch wersjach językowych, polskiej (http://www.kasaty.pl) i angielskiej (http://www.kasaty.pl/home-en). Na stronie tej znajdują się informacje na
temat Projektu, w tym dotyczące zasad współpracy i finansowania badań (zakładki Projekt/The
Project i Kontakt/Contact), aktualnych wydarzeń i badań (zakładka Home/Home) oraz konferencji (zakładka Konferencje/Conferences) i publikacji (zakładka Publikacje/Publications). Ze
strony Projektu można także przejść do Portalu Wiedzy oraz do strony półrocznika „Hereditas
Monasteriorum”, które także mają wersje angielskojęzyczne. Strona została dostosowana do
potrzeb upublicznienia online wydawanych publikacji.
W kolejnych tomach półrocznika „Hereditas Monasteriorum” znajduje się dział Kronika Projektu
– por. HM, 1, 2012, s. 355–471; HM, 2, 2013, s. 443–568; HM, 3, 2013, s. 421–595; HM, 4, 2014,
s. 455–530; HM, 5, 2014, s. 431–514; HM, 6, 2015, s. 479–567 (dostępne online na stronie www.
hm.kasaty.pl). Znaleźć w nim można sprawozdania: z działalności Projektu za kolejne półrocza,
z organizowanych konferencji, z prac poszczególnych zespołów oraz z ważniejszych badań
indywidualnych (wszystkie wymienione są także w sprawozdaniach półrocznych).
Sprawozdania półroczne dostępne są także online na stronie Projektu, w zakładce Projekt/
The Project (http://www.kasaty.pl/category/sprawozdania/ i http://www.kasaty.pl/category/
reports/). Do tej pory ukazało się sześć sprawozdań, kolejno za okresy: 6 III–30 XI 2012 r.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
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(HM, 1, 2012, s. 369–377); 1 XII 2012–30 IV 2013 r. (HM, 2, 2013, s. 445–453); 1 V–31 X 2013 r.
(HM, 3, 2013, s. 423–431); 1 XI 2013–31 V 2014 r. (HM, 4, 2014, s. 457–472); 1 VI–30 X 2014 r. (HM,
5, 2014, s. 433–443) i 1 XI 2014–30 IV 2015 r. (HM, 6, 2015, s. 481–492).

2. Portal Wiedzy
Zespół informatyków, w składzie: mgr inż. Patryk Dawidziuk (koordynator), mgr inż. Szymon
Sztajer, mgr inż. Rafał Toboła i mgr inż. Marek Wójcikowski, w ścisłej współpracy z Biurem Projektu, kontynuuje prace nad Portalem Wiedzy, czyli bazami danych i narzędziami do ich wykorzystania. Jest on już dostępny na stronie http://pw.kasaty.pl/.
Bazy uzupełniane są w trybach online oraz offline (za pomocą automatycznie eksportowanych
specjalnych formularzy Excela).
Na dzień 31 X 2015 r. w wersji końcowej opracowano 56 471 rekordów (przyrost o 5864):
– baza architektury: 1133 (przyrost o 177);
– baza archiwaliów, dokumentów i rękopisów poklasztornych: 15 275 (przyrost o 348);
– baza archiwaliów urzędowych: 3576 (przyrost o 1956);
– baza bibliograficzna: 2765 (przyrost o 678);
– baza druków: 21 621 (przyrost o 1188);
– baza klasztorów: 1907 (przyrost o 73);
– baza mobiliów: 5670 (przyrost o 1003);
– baza muzykaliów: 2075 (przyrost o 165);
– baza ogrodów i parków: 47 (przyrost o 2);
– baza ostatnich zakonników: 1411 (przyrost o 180);
– baza rysunków architektonicznych i ikonografii: 751 (przyrost o 88);
– baza zakonów i zgromadzeń zakonnych: 240 (przyrost o 6).
Na dzień 31 X 2015 r. w bazie znajdowało się 44 945 rekordów (przyrost o 7356), z których
można już korzystać online:
– baza architektury: 1074 (przyrost o 157);
– baza archiwaliów, dokumentów, rękopisów poklasztornych: 15 388 (przyrost o 1538);
– baza archiwaliów urzędowych: 3658 (przyrost o 2581);
– baza bibliograficzna: 2571 (przyrost o 571);
– baza druków: 11 545 (przyrost o 881);
– baza klasztorów: 1728 (przyrost o 65);
– baza mobiliów: 5679 (przyrost o 1042);
– baza muzykaliów: 1863 (przyrost o 245);
– baza ogrodów i parków: 43 (przyrost o 2);
– baza ostatnich zakonników: 535 (przyrost o 180);
– baza rysunków architektonicznych i ikonografii: 729 (przyrost o 88);
– baza zakonów i zgromadzeń zakonnych: 132 (przyrost o 6).
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Na stronie Portalu Wiedzy (pw.kasaty.pl i pw.kasaty.en) dostępna jest interaktywna mapa
klasztorów, ze szczególnym uwzględnieniem klasztorów skasowanych od końca XVIII do początku XX w. Uwzględnia ona te wszystkie znajdujące się w Portalu Wiedzy domy zakonne oraz
nieruchomości o znaczeniu kulturowym pozostałe po skasowanych klasztorach, dla których
udało się ustalić współrzędne geograficzne. Mapa ukazuje także m.in.: rodzaj domu zakonnego, podporządkowane mu dependencje oraz, w wypadku domów zakonnych skasowanych,
należące do niego nieruchomości o znaczeniu kulturowym.
Pod mapą znajdują się: zestawienie liczb wpisanych do bazy samodzielnych i niesamodzielnych domów zakonnych (z podziałem na skasowane i nieskasowane) oraz licznik umożliwiający sprawdzenie, ile w danym okresie (wyjściowo ustawione są lata 1778–1918) domów zakonnych istniało, ile z nich zostało skasowanych.

3. Badania
Badania w ramach Projektu prowadzone są przez zespoły badawcze oraz przez indywidualnych współpracowników.

3.1. Zespoły badawcze
Zespół I. Zespół się rozwiązał. Jego dotychczasowi członkowie, dr Witalij Rosowski i dr Irena Wodzianowska, zadeklarowali dalszą współpracę z Projektem w ramach badań indywidualnych.
Zespół II. Skład: osiem osób (bez zmian). Koordynator: prof. Piotr Oliński (UMK). Cel: ewidencjonowanie spuścizny po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Zachodnich. Sprawozdanie
zbiorcze za okres 1 XI 2014–31 X 2015 r. zob. HM, 7, 2015, s. 531.
Zespół III. Skład: cztery osoby (bez zmian). Koordynator: ks. prof. Janusz Królikowski (UPJPII).
Cel: inwentaryzacja i opracowanie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na
obszarze diecezji tarnowskiej. Sprawozdanie zbiorcze za okres 1 XI 2014–31 X 2015 r. zob. HM,
7, 2015, s. 532–538.
Zespół IV. Zespół został rozwiązany, zakładane cele zostały zrealizowane w niewielkim stopniu.
Zespół V. Skład: dr Marcin Jewdokimow (UKSW). Cel: zbadanie materialnego i symbolicznego
znaczenia wybranych skasowanych klasztorów dla społeczności lokalnych i przygotowywanie
na ten temat artykułów. Sprawozdanie zbiorcze za okres 1 XI 2014–31 X 2015 r. zob. HM, 7,
2015, s. 539.
Zespół VI. Skład: cztery osoby (bez zmian). Koordynator: mgr Małgorzata Kośka (AGAD). Cel:
inwentaryzacja i opracowanie akt poklasztornych i kasacyjnych znajdujących się w zbiorach
Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Sprawozdanie zbiorcze za okres 1 V 2015–
30 IV 2016 r. zostanie opublikowane w HM, 8, 2016.
Zespół VII. Zespół został rozwiązany bez osiągnięcia zamierzonych celów.
Zespół VIII. Skład: cztery osoby (bez zmian). Koordynator: mgr Elżbieta Bylinowa. Zespół zawiesił swoją działalność do końca 2015 r.
Zespół IX. Zespół się rozwiązał ze względu na inne zadania realizowane przez jego członków.
Prace nad inwentaryzacją zasobu Biblioteki Kórnickiej PAN prowadzone są w ramach działań
Biura Projektu.
Zespół X. Skład: dwie osoby (bez zmian). Koordynator: mgr Urszula Bończuk-Dawidziuk (Muzeum UWr). Cel: edycja Acta manualia die Uebernahme der Bibliotheken, Kunstsammlungen &
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Archive in den aufgehobenen Klöster Schlesiens betreffend. Büsching. Sprawozdanie zob. HM, 7,
2015, s. 540.
Zespół XI. Skład: trzy osoby (bez zmian). Koordynator: dr hab. Alina Mądry (UAM, MN Poznań).
Cel: inwentaryzacja muzykaliów oraz instrumentów muzycznych. W okresie sprawozdawczym
dokonano analizy części zbioru muzykaliów z klasztoru cystersów w Obrze na podstawie kwerendy przeprowadzonej w Bayerische Staatsbibliothek w Monachium. Sprawozdanie zob. HM,
7, 2015, s. 541.
Zespół XII. Skład: pięć osób (liczebnie bez zmian; z zespołu odeszła mgr Ludmiła Sawicka, zastąpiła ją mgr Magdalena Borowiec). Koordynator: mgr Ewa Hauptman-Fischer (BUW). Cel: inwentaryzacja muzykaliów poklasztornych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Sprawozdanie zob. HM, 7, 2015, s. 542.
Zespół XIII. Skład: cztery osoby (bez zmian). Koordynator: dr hab., prof. Andrzej Kozieł (UWr).
Cel: stworzenie kompletnego katalogu wszystkich zachowanych dzieł sztuki, które przed rokiem 1810 znajdowały się w klasztorze w Lubiążu. Sprawozdanie zob. HM, 7, 2015, s. 543.
Zespół XIV. Skład: dwie osoby (bez zmian). Zespół zawiesił swoją działalność do czerwca 2016 r.
Zespół XV. Skład: dwie osoby (bez zmian). Zespół zrealizował cel, tzn. inwentaryzację druków
ze skasowanych klasztorów znajdujących się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej, i zakończył
pracę.
Zespół XVI. Skład: trzy osoby (bez zmian). Koordynator: mgr Łukasz Guldon. Cel: inwentaryzacja i opracowanie archiwaliów poklasztornych i kasacyjnych znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Kielcach. Sprawozdanie zob. HM, 7, 2015, s. 544.
Zespół XVII. Skład: dwie osoby (bez zmian). Cel: inwentaryzacja archiwaliów ilustrujących losy
dziedzictwa kulturowego po skasowanych klasztorach w zbiorach Archiwum Państwowego
w Radomiu. Sprawozdanie zob. HM, 7, 2015, s. 545–546.
Zespół XVIII. Skład: dwie osoby (bez zmian). Cel: opracowanie i przygotowanie do druku inwentarza rękopisów pochodzących ze skasowanych klasztorów znajdujących się w zbiorach
Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Sprawozdanie zbiorcze za okres 1 V 2015–30 IV 2016 r.
zostanie opublikowane w HM, 8, 2016.
Zespół XIX. Skład: trzy osoby (bez zmian). Koordynator: dr Marek L. Wójcik (UWr). Cel: edycja
XIX-wiecznych repertoriów dokumentów pochodzących z klasztorów skasowanych na Śląsku
ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Sprawozdanie zob. HM, 7, 2015, s. 547–548.
Zespół XX. Skład: dwie osoby (bez zmian). Cel: opracowanie zasobu Archiwum Państwowego
w Opolu w zakresie archiwaliów interesujących dla Projektu. Sprawozdanie zbiorcze za okres
1 V 2015–30 IV 2016 r. zostanie opublikowane w HM, 8, 2016.

3.2. Kwerendy i badania różne
W ramach Projektu przeprowadzono badania i prace mające za zadanie odnalezienie oraz
usystematyzowanie wiadomości źródłowych związanych ze skasowanymi klasztorami, a także
wprowadzenie opracowanych danych do Portalu Wiedzy.
Mgr Piotr Piętkowski z zespołem (mgr Maciej Badowicz, mgr Anna Brodziak, mgr Kacper Manikowski, Konrad Szymański, mgr Jacek Wójcik, mgr Patrycja Ziomek) oraz pracownicy Biura
Projektu pracowali nad wpisywaniem danych do baz Projektu. Sprawozdanie zbiorcze z ich
działalności ukaże się w HM, 9, 2016.
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Mgr Patrycja Ziomek przeprowadziła kwerendę i rozmowy w sprawie współpracy z Projektem w Klasztorze Klarysek od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich, mającym siedzibę
w dawnym klasztorze dominikanów.
W ramach Projektu przeprowadzono także indywidualne działania badawcze:
Dr Andrzej Buczyło (Biała Podlaska) kontynuuje kwerendę w Archiwum Diecezjalnym w Siedlcach, przygotowując inwentarz zbiorczy przechowywanych tam materiałów archiwalnych interesujących dla Projektu.
Dr Janina Dzik (SIMA-ART, Kraków) kontynuuje kwerendy terenowe, archiwalne i biblioteczne
na obszarze Małopolski w poszukiwaniu dzieł sztuki i druków pozostałych po skasowanych
klasztorach, rozpoczęła też kwerendy związane z opracowywanym przez nią katalogiem monumentalnych malowideł powstałych przed 1801 r. w kościołach klasztornych na terenie dawnej Rzeczypospolitej. Sprawozdanie zob. HM, 7, 2015, s. 549–550.
Dr Waldemar Firlej i dr Danuta Krześniak-Firlej (UJK Kielce) opracowali rozprawę Bibliografia
piśmiennictwa zakonników z obszaru diecezji kieleckiej i sandomierskiej w drugiej połowie XVIII
i XIX w., ukaże się w HM, 8, 2016.
Dr Cezary Jastrzębski (UJK Kielce) kończy prace nad książką Klasztory skasowane między Wisłą
a Pilicą we wspomnieniach i relacjach prasowych. Antologia, t. 1: 1795–1863.
Mgr Grzegorz Joachimiak (UWr) kontynuuje katalogowanie muzykaliów po opactwie cysterskim w Krzeszowie znajdujących się w Bibliotece Opactwa ss. Benedyktynek w Krzeszowie –
opracował kolejne 95 rękopisów (w sumie 316).
Dr Magdalena Marosz (AN Kraków) kontynuuje prace nad przygotowaniem do inwentaryzacji i edycji akt po skasowanych klasztorach augustianów-eremitów, karmelitów bosych (w Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych w Krakowie) i benedyktynek (w Archiwum
Opactwa Benedyktynek w Staniątkach).
Mgr Dorota Matyaszczyk prowadzi badania nad losami dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na obszarze Wielkopolski. Jej rezultatem będą trzy publikacje książkowe,
planowane na 2016 r. Sprawozdanie zob. HM, 7, 2015, s. 551–552.
Mgr Ewa Mikołajczak (Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia) kończy prace nad przygotowaniem do druku monograficznego opracowania inwentarza dokumentacji architektonicznej
zabudowań poklasztornych na wyspie Piasek we Wrocławiu z Archiwum Budowlanego w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Publikacja książkowa planowana jest na 2016 r.
Dr hab. Jerzy Pająk i prof. dr hab. Jerzy Szczepański (UJK Kielce) kontynuują prace nad katalogiem map, planów i rysunków architektonicznych skasowanych klasztorów przechowywanych w zbiorach Archiwum Państwowego w Radomiu. Publikacja książkowa planowana jest
na 2016 r.
Dr Gregor Ploch (Archidiecezja Berlińska) kontynuuje prace nad inwentarzem archiwaliów dotyczących kasat józefińskich w Galicji w zespole Stiftungshofbuchhaltung Austriackiego Archiwum Państwowego w Wiedniu. Publikacja książkowa planowana jest na koniec 2016 r.
Dr Andreas Reinke (Berlin) zakończył kwerendę w Tajnym Pruskim Archiwum Państwowym
w Dahlem-Berlin, mającą na celu zinwentaryzowanie akt urzędowych po klasztorach skasowanych na Śląsku. Publikacja książkowa planowana jest na 2016 r.
Mgr Karol Seidel (Głogów) kontynuuje kwerendy archiwalne w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu w celu wykonania i opracowania kopii
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cyfrowych jednostek archiwalnych dotyczących skasowanego opactwa cystersów w Przemęcie. Sprawozdanie zbiorcze ukaże się w HM, 9, 2016.
Dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska (Uniwersytet Śląski) kontynuuje prace nad źródłami do
dziejów zakonu Świętej Trójcy. Sprawozdanie z kwerendy w Wilnie zob. HM, 7, 2015, s. 553–561.
Dr Szymon Sułecki (Archiwum Klasztoru Karmelitów w Krakowie „na Piasku”) kontynuuje prace
nad inwentaryzacją archiwaliów po skasowanych klasztorach w zbiorach Archiwum Klasztoru
Karmelitów w Krakowie „na Piasku”. Publikacja książkowa planowana jest na 2016 r.
Prof. Magdalena Ujma (Uniwersytet Opolski) kończy prace nad wydaniem planów skasowanych klasztorów w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we
Lwowie. Publikacja książkowa planowana jest na 2016 r.

3.3. Pozyskiwanie materiałów źródłowych i ikonograficznych
W okresie sprawozdawczym zdigitalizowano lub pozyskano następujące materiały źródłowe
i ikonograficzne:
Fotografie (392) detali architektonicznych części klasztornej dawnego opactwa cystersów
w Lubiążu, wykonane przez Magdalenę Pulik w ramach prac Zespołu XIII.

3.4. Książki zakupione
W okresie sprawozdawczym zakupiono następujące pozycje książkowe:
Mieczysław Jerzy ADAMCZYK, Szkoły pijarskie w Podolinie i ich związki z Polską 1643–1848 (Acta
Universitatis Wratislaviensis, 1812, Prace Pedagogiczne, 111), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995, ss. 179, 4 il., 19 tab., indeksy: nazwisk i geograficzny, streszczenie
w języku niemieckim
s. Michalina ALEKSA RM, Sługa Boży arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński, Metropolita Warszawski, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1987, ss. 83, 5 il.
Krzysztof BACZKOWSKI, Józef PÓŁĆWIARTEK (red.), Dzieje Leżajska, Leżajsk: Towarzystwo Miłośników
Ziemi Leżajskiej, 1996, ss. 674, 27 il. kol., 87 il. cz.-b., 1 pl., 8 map, 33 tab., 4 wykresy, indeks osób
i geograficzny, streszczenia w językach angielskim i niemieckim
o. Joachim BAR (red.), Zakony św. Franciszka w Polsce w latach 1772–1970, cz. 2: Franciszkanie
i kapucyni, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1978, ss. 262, tab.
o. Joachim BAR (red.), Zakony św. Franciszka w Polsce w latach 1772–1970, cz. 3: Zakon Braci
Mniejszych – franciszkanów, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1978, ss. 302
Daniel BEAUVOIS, Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803–1832 (Acta Universitatis Wratislaviensis, 3203), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, ss. 824 +
51 il., 20 ryc., 42 tab., 7 map + 1 mapa na wkładce, bibliografia, indeks nazw osobowych i geograficznych, streszczenie w języku angielskim
o. Czesław BOGDALSKI OFM, Pamiętnik kościoła i klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku, spisany
ze starych aktów i kronik, Kraków: Nakładem Zakonu OO. Bernardynów, 1929, ss. 191, XIII, 8 il.,
bibliografia (reprint)
ks. Franciszek BOGDAN SAC, Prawo instytutów życia konsekrowanego: nowe prawo zakonne, Poznań-Warszawa: Pallottinum, 1977, ss. 457
Agnieszka BORYSOWSKA, Jezuicki „vates Marianus”. Konterfekt osobowy i literacki Alberta Inesa
(1619–1658) (Studia Staropolskie, Series Nova, 28 [84]), Warszawa: Instytut Badań Literackich
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PAN, Wydawnictwo: Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, 2010, ss. 227, indeks nazw osobowych i przywoływanych utworów Alberta Inesa
Katarzyna BRZEZINA, Rzeźba i mała architektura sakralna Księstw Opawskiego i Karniowskiego
w XVIII wieku (Ars Vetus Et Nova, 16), Kraków: Universitas, 2005, ss. 285+150 il., 4 mapy, bibliografia, indeks topograficzno-rzeczowy, streszczenie w języku niemieckim
Władysław CHOJNACKI (red.), Bibliografia Historii Polski XIX wieku, t. 2: 1832–1864, cz. 2, vol. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej
Akademii Nauk, 1974, ss. 520
Władysław CHOJNACKI (red.), Bibliografia Historii Polski XIX wieku, t. 2: 1832–1864, cz. 4, vol. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej
Akademii Nauk, 1983, ss. 652, skorowidz nazwisk i prac anonimowych, skorowidz nazw geograficznych i miejscowych
Juliusz A. CHROŚCIŃSKI, Kościół Wizytek (Varsaviana. Zabytki Warszawy), Warszawa: Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1973, ss. 115, 58 il.
Dekanat Golubski (Diecezja Toruńska. Historia i Teraźniejszość, 7), Toruń: Wydawnictwo Konserwatora Diecezjalnego, Kuria Diecezjalna w Toruniu, 1994, ss. 88, 34 il., tab., mapy
Dekanat sierpecki, oprac. Michał Marian GRZYBOWSKI (Z Archiwaliów Diecezjalnych Płockich XIX
Wieku, 2), Płock: Biuro Dokumentacji Zabytków Województwa Płockiego, 1989, ss. 126, indeks
osób i miejscowości
Antoni EHL, Duszpasterstwo zakonnic. Zasady oraz ich zastosowanie, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1959, ss. 300
Piotr Paweł GACH, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–1914, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1984, ss. 254, 19 il., 47 tab., 21 map (wkładki), indeks geograficzny
Henryk GAPSKI, Jerzy KŁOCZOWSKI (red.), Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej.
X–XX wiek. Materiały z międzynarodowego seminarium pt. Atlas ruchu zakonnego w Europie
Środkowo-Wschodniej X–XX wiek, Lublin, 25–27 listopada 1993, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1999, ss. 438, 76 tab., 10 aneksów, 17 map, 9 ryc., 11 wykresów, tekst częściowo
w językach angielskim, francuskim i czeskim, spis treści w językach polskim i angielskim
Agnieszka GOLA, Magda ŁAWICKA, Od klasztoru do muzeum. Dzieje zespołu zabudowań bernardyńskich we Wrocławiu, Wrocław: Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2009, ss. 461, 211 il.,
bibliografia, indeks nazwisk, aneksy, streszczenie w języku niemieckim
Franciszek GOSPODARCZYK (red.), Ogrody przyświątynne i klasztorne. Rekonstrukcja, rewaloryzacja,
pielęgnacja. Materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez: Stowarzyszenie „Ogrody Dolnośląskie”, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Akademię Rolniczą we Wrocławiu,
18 czerwca 2003 r. we Wrocławiu, Wrocław: Stowarzyszenie Ogrody Dolnośląskie, 2003, ss. 112,
XXXII, 62 il.
Waldemar HASS, Antoni BOK, Rafael ROKASZEWICZ (red.), Kolegiata Głogowska. Historia i przyszłość
(Biblioteka Encyklopedii Ziemi Głogowskiej, 65), Głogów: Towarzystwo Ziemi Głogowskiej,
2006, ss. 60, 31 il., 1 tab.
Teresa HOLCEROWA, Stanisław MICHALCZUK, Zespół pofranciszkański w Chęcinach. Publikacja z okazji
zakończenia prac adaptacyjnych na cele turystyczne, Warszawa: Ośrodek Informacji Konserwatorskiej, PP Pracownie Konserwacji Zabytków, 1972, ss. 28, 7 il., 2 pl.
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s. M. Anatolia SMI (Wanda IZDEBSKA), Działalność Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w latach 1854–1939, red. Wiktor GRAMATOWSKI, Rzym-Wrocław: Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, 1976, ss. 215, 30 il., 41 tab., 2 mapy na wkładce, bibliografia, 8 aneksów, indeks osobowy,
geograficzny i wezwań kościołów, streszczenie w językach niemieckim i włoskim
ks. Piotr JAMIOŁ MS, Saletyni w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo La Salette, 2002, ss. 137, 155 il.
Urszula JANICKA-KRZYWDA, Zabytkowe kościoły Orawy, Spisza, Podhala, Gorców i Pienin, Kraków:
Oddział Akademicki PTTK, 1987, ss. 122, 84 il.
Izabela JASIECKA, Henryk KONDZIELA, Przegląd zabytków miasta Poznania. Urbanistyka, architektura, budownictwo, Poznań: [Prezydium Rady Narodowej, Wydział Kultury], 1965, ss. 102, 1 mapa
na wkładce
Ambroży JASTRZĘBSKI OFMCap, Katalog Archiwum Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Nowym
Mieście nad Pilicą (Zakony Franciszkańskie w Polsce, 4), Lublin-Nowe Miasto: Prowincjalat
OO. Franciszkanów Konwentualnych Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strepy, 1987, ss. 264
Stanisław KARDASZ (red.), Dekanat Łasiński (Diecezja Toruńska. Historia i Teraźniejszość, 12), Toruń: Wydawnictwo Diecezjalne, ss. 109, 43 il., mapy, tab.
Karmel. Św. Teresa od Jezusa, jej klasztory, ich duch, cel, sposób życia, oraz krótka historja karmelitanek bosych w Polsce, Poznań: Nakładem Karmelitanek Bosych w Poznaniu, 1931, ss. 133, 23 il.
Witold KOŁBUK, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne
(Wspólnoty Religijne i Narodowe w Rzeczypospolitej w Drugiej Połowie XVIII Wieku, 2), Lublin:
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1998, ss. 459, 1 mapa, 24 tab., indeksy: wezwań i miejscowości, streszczenie w języku angielskim
Mirosław KRAJEWSKI, Kościół i klasztor ojców karmelitów w Oborach, Obory: Klasztor Ojców Karmelitów, 1986, ss. 112, mapa, 8 il.
Kronika Jezuitów poznańskich (młodsza), t. 1: 1570–1653, oprac. Ludwik GRZEBIEŃ SJ, Jacek WIESIOŁOWSKI (Kroniki Staropolskie), Poznań: Wydawnictwo Miejskie, 2004, ss. XII, 550, 165 il., indeks osób

Andrzej B. KRUPIŃSKI, Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1989, ss. 92, 94 il., 22 pl.
ks. Zachariasz KRUŻA MSF, Górka Klasztorna, Górka Klasztorna: [Zgromadzenie Misjonarzy
św. Rodziny], 1983, ss. 28, 15 il.
Ewa KUREK-LESIK, Gdy klasztor znaczył życie. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939–1945, Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 1992, ss.
174, 1 tab., mapa na wkładce, bibliografia
Ewaryst Andrzej KUROPATNICKI, Geografia albo Dokładne opisanie królestw Galicyi i Lodomeryi,
Krosno: Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze „Roksana”, Muzeum Okręgowe, 1998, ss. 104
[przedruk fotooffsetowy za: wyd. powtórne, Lwów: nakł. Wojciecha Manieckiego, 1858]
Andrzej KUSZTELSKI, Kościół św. Marcina w Poznaniu (Biblioteka „Kroniki Miasta Poznania”. Zabytki
Poznania), Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania 2015, ss. 124, 152 il.
Grażyna ŁUSZKIEWICZ (red.), Z ziemi radomskiej i dla niej, Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1998, ss. 206, 48 il., indeks autorów
o. Franciszek MAŁACZYŃSKI OSB, Ceremoniał obrzędów Wielkiego Tygodnia, Warszawa: Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek, 1958, ss. 216, 31 ryc.
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Ewa MAŃKOWSKA (red.), Kościół i klasztor franciszkański w Krośnie, przeszłość oraz dziedzictwo kulturowe. Materiały z sesji naukowej, Krosno, listopad 1997, Krosno: Muzeum Rzemiosła, 1998, ss.
313, 139 il., 30 pl., 2 tab.
ks. Stanisław MARKIEWICZ, Podominikański kościół i klasztor św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu,
Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1979, ss. 160, 50 il., 1 mapa na wewnętrznej stronie
okładki, bibliografia, indeksy: nazw geograficznych, nazwisk i rzeczowy, streszczenia w językach francuskim, niemieckim i angielskim
Pietro MESSA, Monica Benedetta UMIKER (red.), Non un grido, non un lamento. 12 maggio 1910.
La soppressione del Monastero di Monteluce di Perugia, Assisi: Edizioni Porziuncola, 2011, ss. 142,
44 il., 2 pl., 1 tab., indeks nazwisk
Krzysztof MIKULSKI (red.), Toruński słownik biograficzny, t. 1, Toruń: Towarzystwo Miłośników Torunia, 1998, ss. 262, 117 il.
Krzysztof MIKULSKI (red.), Toruński słownik biograficzny, t. 2, Toruń: Towarzystwo Miłośników
Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2000, ss. 287, 128 il., spis biogramów zamieszczonych w tomach1–2
Krzysztof MIKULSKI (red.), Toruński słownik biograficzny, t. 3, Toruń: Towarzystwo Miłośników
Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2002, ss. 268, 146 il., spis biogramów zamieszczonych w tomach 1–3
Krzysztof MIKULSKI (red.), Toruński słownik biograficzny, t. 4, Toruń: Towarzystwo Miłośników
Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2004, ss. 302, 123 il., spis biogramów zamieszczonych w tomach 1–4
Krzysztof MIKULSKI (red.), Toruński słownik biograficzny, t. 5, Toruń: Towarzystwo Miłośników
Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2007, ss. 267, 111 il., spis biogramów zamieszczonych w tomach 1–5
Krzysztof MIKULSKI (red.), Toruński słownik biograficzny, t. 6, Toruń: Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2010, ss. 215, 66 il., spis biogramów zamieszczonych w tomach 1–6
Krzysztof MIKULSKI (red.), Toruński słownik biograficzny, t. 7, Toruń: Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2014, ss. 295, 97 il., spis biogramów zamieszczonych w tomach 1–7
Stanisław K. OLCZAK, Kościoły parafialne w archidiakonacie włocławskim XVI–XVIII w. (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego, 105), Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2004, ss. 284, 32 il.
Jan PASIECZNIK OFM, Działalność klasztoru franciszkanów-reformatów w Krakowie 1625–1978, Kraków: Wydawnictwo Prowincji Franciszkanów-Reformatów, 1980, ss. 184, 20 il., errata, aneksy
Jan PIROŻYŃSKI (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 2: Wiek
XVII–XVIII, vol. 1: A–K (Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, Książka w Dawnej
Kulturze Polskiej, 10), Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2000, ss. 379 + 32 il., 1 mapa,
27 tab., wprowadzenie w językach polskim i angielskim
Jan PIROŻYŃSKI (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 2: Wiek
XVII–XVIII, vol. 2: L–Ż i drukarnie żydowskie (Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich,
Książka w Dawnej Kulturze Polskiej, 10), Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2000, ss. 732
+ 80 il., 21 tab.
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o. Kazimierz PLEBANEK, o. Stanisław MADEJA, Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Przewodnik,
Tuchów: Klasztor OO. Redemptorystów, 1986, ss. 56, 3 il.
Stanisław PŁOSKI (red.), Bibliografia Historii Polski XIX wieku, t. 1: 1815–1831, Wrocław-Warszawa:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1958, ss. 662, skorowidz nazwisk i nazw geograficznych
ks. Zygmunt PODLEJSKI, Życie konsekrowane w tajemnicy Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Księży
Sercanów DEHON, 2015, ss. 320
Jerzy PUK (red.), Klasztor OO. Franciszkanów-Reformatów w Pińczowie. Dla uczczenia 320. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Prospera na Mirów 1689–2009, Pińczów: Drukarnia PANZET, 2009,
ss. 102, 134 il., 1 pl.
Jerzy RUDNICKI, Zabytki ziemi łomżyńskiej. 92 rysunki wraz z opisami zabytków, t. 1, Rajgród: Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 1998, ss. 172, 92 il., indeks miejscowości
Jerzy RUDNICKI, Zabytki ziemi łomżyńskiej. Historia miast i wsi, rysunki zabytków wraz z opisami,
portrety i życiorysy osób zasłużonych, t. 2, Rajgród: Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 2001, ss.
238, 131 il., indeks miejscowości
Jerzy RUDNICKI, Zabytki ziemi łomżyńskiej. Historia miast i wsi, rysunki zabytków wraz z opisami,
portrety i życiorysy osób zasłużonych, t. 3, Rajgród: Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 2005, ss.
280, 142 il., indeks nazw miejscowych
o. Innocenty RUSECKI OFM, Bernardyni krakowscy stróżami relikwii Błogosławionego Szymona,
Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo „Calvarianum”, 1998, ss. 64, 10 il.
Władysław RUSIŃSKI, Życie codzienne w Kaliszu w dobie Oświecenia, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1988, ss. 402, 63 il., 2 mapy
Leszek SOBOL, Kultura klasztoru SS Norbertanek w Imbramowicach od początku do czasów najnowszych, Kraków: Wydawnictwo Zakonu Pijarów, 2007, ss. 118, 76 il., aneksy
Kirył SOKOŁ, Aleksander SOSNA, Cerkwie w centralnej Polsce 1815–1915, Białystok: Fundacja Sąsiedzi, 2011, ss. 191, 232 il., 1 mapa, przedmowa w językach polskim i rosyjskim
Mieczysław SUFRYD, Jerzy WINIEWSKI, Opactwo cystersów w Rudach 1258–1810, Katowice: Zarząd
Oddziału PTTK w Katowicach, 1987/88, ss. 54, 7 il., 22 tab.
Zygmunt SUŁOWSKI, Eugeniusz WIŚNIOWSKI (red.), Materiały do dziejów społeczno-religijnych w Polsce (Materiały Pomocnicze dla Studentów Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski – Redakcja Wydawnictw, 1974, ss. 227, 1 wkładka
Robert ŚLĘZAK, Dekanat włoszczowski (1867–1918). Wybrane zagadnienia przemian społeczno-religijnych, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury, 2004, ss. 216 + 34 il. kol., 6 il. cz.-b., 3 tab., aneksy, bibliografia, indeks miejscowości
Czesław THULLIE, Zabytki architektoniczne województw katowickiego i opolskiego. Przewodnik,
Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1969, ss. 270, 121 il., skorowidz miejscowości i ilustracji
bp Wincenty URBAN, ks. Zbigniew ZALEWSKI, Z dziejów kościoła i parafii św. Jakuba w Nysie, Nysa:
Nyskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1998, ss. 143 [26 s. nlb.], 19 il., 3 tab.
Dorota ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK, Szkoły w Wielkopolsce od średniowiecznych początków do reform Komisji Edukacji Narodowej (Wielkopolska: Historia, Społeczeństwo, Kultura, 33), Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, ss. 324, 28 il., indeks osób
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4. Konferencje
4.1. Zorganizowane w ramach Projektu
3–5 IX 2015 r., Serpelice, Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych
na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom
protestanckim. Inne informacje, w tym wykaz wygłoszonych referatów, dostępne online, zob.
http://www.kasaty.pl/losy-i-znaczenie-dziedzictwa-kulturowego-po-klasztorach-skasowanychna-ziemiach-dawnej-rzeczypospolitej-i-slaska-przekazanego-cerkwi-prawoslawnej-lub-kosciolom-protestanckim/.
22 X 2015 r., Gdańsk, Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnych Prus Królewskich. W 180. rocznicę kasaty ostatnich klasztorów w Gdańsku. Inne informacje,
w tym wykaz wygłoszonych referatów, dostępne online, zob. http://www.kasaty.pl/losy-i-znaczenie-dziedzictwa-po-klasztorach-skasowanych-na-ziemiach-dawnych-prus-krolewskich-w180-rocznice-kasaty-ostatnich-klasztorow-w-gdansku/.

4.2. Pod patronatem Projektu
5–8 V 2015 r., Jasna Góra, Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych. Inne informacje, w tym wykaz wygłoszonych referatów, dostępne online, zob. http://www.kasaty.pl/
klasztor-i-muzyka-od-sredniowiecza-do-czasow-wspolczesnych/
21–23 V 2015 r., Wrocław, The Material Running of the Mendicant Friaries in Central Europe (II.):
Everyday poverty (ca. 1220 – ca. 1550). Inne informacje, w tym wykaz wygłoszonych referatów,
dostępne online, zob. http://www.kasaty.pl/the-material-running-of-the-mendicant-friariesin-central-europe-ii-everyday-poverty-ca-1220-ca-1550-pl/.

4.3. Na których prezentowano tematykę Projektu
26–29 V 2015 r., Tartu (Estonia), Old Religion and New Spirituality: continuity and changes in the
background of secularization. Wygłoszone referaty: Marcin JEWDOKIMOW, From secularization
to restitution. A fate of monasteries in Poland in the context of contemporary transformations of
religion; Sławomir KOŚCIELAK, Secularization Processes in Gdansk (Danzig) at the turn of 18 and
19th CC. Inne informacje, w tym program, dostępne online, zob. http://www.kasaty.pl/old-religion-and-new-spirituality-continuity-and-changes-in-the-background-of-secularization/.
21–26 VI 2015 r., Nowy York, Music Research in the Digital Age. Wygłoszony referat: Alina MĄDRY, Das Projekt „Kulturerbe aus dem Nachlass von aufgelösten Klöstern auf dem Gebiet der Ersten
Polnischen Republik und Schlesiens im 18. und 19. Jahrhundert: Geschichte, Bedeutung, Inventarisierung”. Inne informacje, w tym program, dostępne online, zob. http://www.kasaty.pl/music-research-in-the-digital-age/.

5. Publikacje finansowane i współfinansowane
5.1. „Hereditas Monasteriorum”
Ukazał się tom 6, 2015, ss. 604, 13 wykresów, 61 tab., 39 il., wstęp i streszczenia w języku angielskim, teksty także w językach francuskim, hiszpańskim i ukraińskim, dostępny online na
stronie: http://hm.kasaty.pl/tom-6-2015/.
Rozpoczęto prace nad tomem 8, 2016.

Kronika Projektu

514

5.2. Książki wydane drukiem
Piotr OLIŃSKI, Waldemar ROZYNKOWSKI (red.), Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów
z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.) (Dziedzictwo Kulturowe
po Skasowanych Klasztorach, red. Marek DERWICH, 1), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, ss. 284, 26 il., 1 mapa, bibliografia, indeks osób oraz nazw miejscowych,
streszczenia w języku angielskim
Maria KAŁAMAJSKA-SAEED, Archiwum i biblioteka klasztoru brygidek w Grodnie. Inwentarz z 1925 r.
i stan współczesny (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek DERWICH, 2),
Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, ss. 229, 24 il., bibliografia, indeks osób oraz nazw miejscowych i terenowych, streszczenie w języku angielskim
Materiały źródłowe dotyczące dziejów kamedulskiej jurydyki w podwarszawskiej Pradze z lat
1666–1717, wydał Łukasz TRUŚCIŃSKI, współpraca Paweł KLINT (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek DERWICH, 3), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników
Historii, 2015, ss. 164, bibliografia, indeks osób oraz nazw miejscowych i terenowych, aneks ze
skanami 22 dokumentów, streszczenie w języku angielskim
Anna SZYLAR, „Pióro żadne nie jest w stanie wyrazić jej zalet”. Listy informujące o śmierci mniszek
adresowane do opactwa benedyktynek w Sandomierzu w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu (1781–1897) (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek DERWICH, 4), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, ss. 197, 10 tabel, 25 il.,
indeksy: osób, nazw miejscowych i rzeczowy, streszczenie w języku angielskim

5.3. Książki w opracowaniu redakcyjnym
Władysław CHOTKOWSKI, Kasaty klasztorne w Galicji. Wybór prac, red. Anna GĄSIOR, Janusz KRÓLIKOWSKI (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Marek DERWICH (Hg.), Die Auflösung der Klöster in Preußisch-Schlesien 1810 (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Marek DERWICH (red.), Losy dziedzictwa po klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jego znaczenie dla powstania i działalności Komisji Edukacji
Narodowej (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Marek DERWICH (red.), Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych
na ziemiach zaboru rosyjskiego w latach 1864–1905 (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych
Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Marek DERWICH (red.), Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych
w Płocku oraz na Mazowszu i ziemi dobrzyńskiej (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Marek DERWICH (red.), Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław,
druk w 2016 r.
Marek DERWICH (red.), Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce
pod rządami pruskimi (do 1871 r.) (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Marek DERWICH (red.), Losy klasztorów i zbiorów poklasztornych w okresie represji po upadku powstania listopadowego w 1831 r. (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
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Marek DERWICH, Piotr OLIŃSKI, Waldemar ROZYNKOWSKI (red.), Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Zachodnich i Wschodnich, Pomorza i Inflant (Dziedzictwo
Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Jerzy KALISZUK, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone
w czasie II wojny światowej, t. 1: Dzieje i charakterystyka kolekcji; t. 2: Katalog, cz. 1; t. 3: Katalog,
cz. 2; t. 4: Aneks – wypisy źródłowe. Indeksy (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Dorota MATYASZCZYK, „Akta tyczące się sprzętów jakich kościoły parafialne archidiecezji poznańskiej potrzebują”. Rękopis KA 12 236 w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Ostatnie zachowane inwentarze opactwa benedyktynów w Starych Trokach z lat 1797 i 1799, wydał i wstępem opatrzył Tadeusz M. TRAJDOS (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.

5.4. Artykuły
Ewa HAUPTMAN-FISCHER, Nieznane utwory Johanna Aloisa Lamba w zbiorach muzycznych z dawnego opactwa cystersów w Lubiążu. Przyczynek do biografii kompozytora, HM, 6, 2015, s. 85–100.
Kamila KŁUDKIEWICZ, Spisy i katalogi wielkopolskich bibliotek klasztornych z klasztorów skasowanych w Wielkopolsce pod rządami Prus do połowy XIX w. – charakterystyka i znaczenie, HM, 6,
2015, s. 101–142.
o. Roland PREJS OFMCap, Wizytatorzy klasztorów w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, HM,
6, 2015, s. 143–159.

5.5. Edycje i materiały źródłowe
Urszula BOŃCZUK-DAWIDZIUK, Arkadiusz WOJTYŁA, Przebieg postępowania kasacyjnego w klasztorze
norbertanek i prepozyturze norbertanów w Czarnowąsach w świetle „Akt Büschinga” ze zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, HM, 6, 2015, s. 411–426.
Marek DERWICH, „Skarby krakowskich klasztorów”: wystawy, katalogi, inne publikacje, HM, 6, 2015,
s. 469–473.
Janina DZIK, Graficzne tezy z wizerunkami św. Ignacego Loyoli i św. Franciszka Ksawerego w Muzeum Archidiecezji Przemyskiej, HM, 6, 2015, s. 317–324.
Agnieszka FRANCZYK-CEGŁA, Fragmenty księgozbioru klasztoru karmelitów w Sąsiadowicach
w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, HM, 6, 2015, s. 251–290.
ks. Łukasz KRUCKI, Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów oraz zgromadzeń zakonnych przechowywanych w księgozbiorze podręcznym Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie (1767–
2008), HM, 6, 2015, s. 343–396.
Rafał KUBICKI, Inwentarz klasztoru i kościoła bernardynów w Toruniu z 1817 r., HM, 6, 2015, s. 427–
448.
Dorota MATYASZCZYK, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. KA 12 236, „Akta tyczące się
sprzętów jakich kościoły parafialne Archidiecezji Poznańskiej potrzebują”. Omówienie zawartości,
HM, 6, 2015, s. 325–342.
Justyna MIZERKA, Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie (klasztory powstałe i/lub skasowane przed 1850 r.), HM, 6,
2015, s. 163–236.
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Konrad MORAWSKI, Dokumenty Komisji Porządkowej Powiatu Grodzieńskiego dotyczące rekwizycji
sreber kościelnych kamedułów z Wigier na potrzeby powstania kościuszkowskiego, HM, 6, 2015,
s. 399–410.
Irena WODZIANOWSKA, Monaster bazyliański w Barze w świetle wizytacji z lat 1820 i 1823, HM, 6,
2015, s. 291–316.
Валентина ЛОСЬ, Рукописна спадщина монастирів Греко- та Римо-католицької церков
у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
HM, 6, 2015, s. 237–250.

5.6. Recenzje
Janina DZIK: Joanna Daranowska-Łukaszewska (red.), Mam ja skarb mam... Katalog. Wystawa
z okazji czterystu lat pobytu karmelitanek bosych w Polsce, Muzeum Archeologiczne w Krakowie,
maj – wrzesień 2012, przeł. Teresa BAŁUK-ULEWICZOWA, Kraków: [s.n.], 2012, ss. XXII, ss. 233, il., tekst
równoległy w językach polskim i angielskim, HM, 6, 2015, s. 463–466.
Marcin JEWDOKIMOW: Rola szlaków dziedzictwa kulturowego dla nowego zdefiniowania funkcji
klasztorów i sposobów wykorzystania ich dziedzictwa kulturowego. Uwagi na marginesie książki Łukasza GAWŁA, „Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania”, HM, 6, 2015,
s. 455–459.

5.7. Sprawozdania z konferencji
Marcin JEWDOKIMOW, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Old religion and
new spirituality: continuity and changes in the background of secularization”, Tartu (Estonia),
26–29 V 2015 r., HM, 6, 2015, s. 477–478.

5.8. Sprawozdania z kwerend
Dorota MATYASZCZYK, Sprawozdanie z prac w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r., HM, 6, 2015,
s. 554–555.
Mirosława SOBCZYŃSKA-SZCZEPAŃSKA, Sprawozdanie z kwerendy w Dziale Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego w dniach 15–30 V 2014 r., HM, 6, 2015, s. 556–567.

5.9. Sprawozdania z prac Projektu
Urszula BOŃCZUK-DAWIDZIUK, Sprawozdanie [Zespołu X] z postępu prac nad wydaniem „Akt Büschinga” w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r., HM, 6, 2015, s. 494.
Ałła BRZOZOWSKA, Adam POZNAŃSKI, Sprawozdanie [Zespołu XVIII] z prac w okresie od 1 XI 2014 do
30 IV 2015 r., HM, 6, 2015, s. 517.
Marek DERWICH, Sprawozdanie z realizacji Projektu w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r., HM, 6,
2015, s. 481–492.
Anna GADOMSKA, Sprawozdanie [Zespołu XVII] z prac w okresie od 1 XI 2014 do 31 V 2015 r., HM, 6,
2015, s. 515–516.
Łukasz GULDON, Sprawozdanie [Zespołu XVI] z prac w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r., HM, 6,
2015, s. 514.
Bernadeta GURBIERZ, Aneta MALIK, Powstanie zespołu [XX] mającego na celu opracowanie zasobu
Archiwum Państwowego w Opolu w zakresie archiwaliów poklasztornych i kasacyjnych oraz sprawozdanie z pierwszego etapu prac, HM, 6, 2015, s. 520–553.
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Ewa HAUPTMAN-FISCHER, Katarzyna SPURGJASZ, Sprawozdanie [Zespołu XII] z inwentaryzacji muzykaliów poklasztornych w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r., HM, 6, 2015, s. 499–511.
Małgorzata KOŚKA, Sprawozdanie [Zespołu VI] z prac w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r., HM,
6, 2015, s. 493.
Andrzej KOZIEŁ, Sprawozdanie [Zespołu XIII] z prac nad projektem „Klasztor Cystersów w Lubiążu.
Katalog dzieł sztuki” w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r., HM, 6, 2015, s. 512–513.
Alina MĄDRY, Sprawozdanie [Zespołu XI] z prac w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r. Wstępne rezultaty prac nad opracowaniem kolekcji muzykaliów z dawnego opactwa norbertanek w Strzelnie
znajdującej się w zbiorach Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, HM, 6, 2015, s. 495–
498.
Marek L. WÓJCIK, Sprawozdanie [Zespołu XIX] z prac w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r., HM, 6,
2015, s. 518–519.

6. Popularyzacja
6.1. Cykl wykładów
Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego,
oraz Muzeum Miejskie Wrocławia, w ramach wykładów „Soboty w Ratuszu”, przygotowały cykl
wykładów na temat: U źródeł narodzin nowoczesnego Wrocławia: znaczenie edyktu sekularyzacyjnego z 1810 r.
Wykłady odbywają się w Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Stary Ratusz, Rynek 1, Sala Wielka,
godzina 12. Informacje o wykładach, w tym frekwencji na nich, dostępne są online na stronie
http://www.wtmh.pl/, zakładka Odczyty. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa odczyty,
których wysłuchało około 60 osób:
30 V 2015 r.: dr Piotr ŁUKASZEWICZ (Wrocław), Od klasztoru do Akademii Sztuk Pięknych: dzieje zabudowań po klasztorze reformatów (plac Polski 3/4);
24 X 2015 r.: dr Łukasz KRZYWKA (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego), Od klasztoru urszulanek do Instytutu Historycznego UWr. Epizod z dziejów pałacu książąt legnicko-brzeskich (ul. Szewska 49).

7. Piszą o nas
http://www.polishhistory.pl/index.php?id=17&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3993&tx_ttnews%5BbackPid%5D=168&cHash=695c0fc61021d6b53a9ff52a92ebaa1a
http://docplayer.pl/4780047-Kasaty-na-slasku-pruskim-i-na-ziemiach-zaboru-pruskiego.html
http://www.iaml.info/sites/default/files/pdf/poland_-_report_2015.pdf
http://www.ihism.uph.edu.pl/28-inne/683-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-losyi-znaczenie-dziedzictwa-kulturowego-po-klasztorach-skasowanych-na-ziemiach-dawnejrzeczypospolitej-i-slaska-przekazanego-cerkwi-prawoslawnej-lub-kosciolom-protestanckim3-5-wrzesnia-201
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S p rawozd a nia z ko nferencji
o rg a n izowa nyc h w ramach Pro jekt u

Michał SKOCZYŃSKI
Instytut Historii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sprawozdanie z konferencji Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego
po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
i Śląska przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom
protestanckim, Serpelice, 3–5 IX 2015 r.*
W dniach 3–5 IX 2015 r. w Serpelicach koło Białej Podlaskiej odbyła się kolejna konferencja
organizowana w ramach programu badawczego Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie,
inwentaryzacja, zorganizowana przy współudziale Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Oddziału Polskiego
Towarzystwa Historycznego. Jej tematem były Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po
klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom protestanckim. Składające się na program konferencji 25 referatów
organizatorzy pogrupowali w sześć paneli tematycznych: Kulturkampf, Varia, Źródła i biblioteki,
Zagadnienia ogólne, Skasowane klasztory przejęte przez Cerkiew prawosławną oraz Skasowane
klasztory przejęte przez ewangelików. Ponadto trzeciego dnia obrad zaplanowano objazd zabytkoznawczy po monastycznych zabytkach Podlasia.
Inauguracja konferencji miała miejsce 3 IX 2015 r. o godz. 15 w sali konferencyjnej Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Urocza” w Serpelicach. Uczestników powitał kierownik
Projektu, Marek Derwich (Wrocław), który omówił pokrótce tematykę obrad oraz ich znaczenie dla całości prowadzonych badań nad dziedzictwem kulturowym po skasowanych
klasztorach. Wyjaśnił także konstrukcję programu konferencji, do której włączono wystąpienia pierwotnie przeznaczone na osobną sesję naukową poświęconą kasatom przeprowadzonym w ramach polityki Kulturkampfu. Pierwszy z zaplanowanych paneli, zatytułowany Kulturkampf, składał się właśnie z tych wystąpień. Zainaugurował go Antoni Maziarz
(Opole) referatem Likwidacja poznańskiego domu zakonnego sióstr Sacré Coeur w 1873 r. Ks.
Janusz Królikowski (Tarnów) przedstawił referat Kasata oratorium filipinów w Świętej Górze a początki ich oratorium w Tarnowie. Nowe życie skasowanej instytucji w nowym miejscu.
Ks. Tomasz Błaszczyk (Wrocław) omówił Wpływ kulturkampfu na pozyskanie przez śląskie
wspólnoty zakonne nowych obszarów działalności. Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.

Kronika Projektu

519

w dotychczasowych badaniach nad kasatami klasztorów na ziemiach polskich czasami ich
autorzy zbyt jednostronnie koncentrują się na perspektywie narodowej i patriotycznej, co
sprawia, że kasaty są postrzegane głównie lub nawet wyłącznie jako element walki władz
zaborczych z polskością, z pominięciem szerszego kontekstu historycznego. W końcu XVIII
i w XIX w. kasaty klasztorów przeprowadzono w większości krajów europejskich, a były one
związane z ideami oświecenia i rewolucji francuskiej oraz ówczesnymi procesami sekularyzacji i laicyzacji.
Kolejny panel, Varia, otworzył referat Zofii Kurzawy (Poznań) nt. paramentów srebrnych pochodzących ze skasowanych klasztorów wielkopolskich, które udało się zidentyfikować w obecnym wyposażeniu kościołów poznańskich. Irena Wodzianowska (Lublin) zarysowała problem
Monasterów bazyliańskich jako miejsc internowania na Prawobrzeżu (czyli na prawobrzeżnej
Ukrainie). Zaczynając następny panel, Źródła i biblioteki, Witalij Rosowski (Lublin) zaprezentował Źródła do dziejów klasztorów rzymskokatolickich na Ukrainie Prawobrzeżnej w zespołach
archiwalnych Cerkwi prawosławnej przechowywanych w archiwach państwowych na Ukrainie.
Po tym referacie rozpoczęła się dyskusja, która skupiła się na losach zakonników, w szczególności bazylianów, po skasowaniu ich klasztorów. Poruszono także kwestię metodyki badań nad
identyfikacją elementów wyposażenia należącego do zlikwidowanych domów zakonnych,
które z czasem trafiły do innych kościołów.
Po przerwie Iwan Almes (Lwów) omówił Kasatę prawosławnego Skitu Maniawskiego i losy jego
księgozbioru, a Irena Ciborowska-Rymarowicz (Kijów) – Losy historyczne księgozbioru karmelitów bosych w Berdyczowie, 1627–1866. Obrady pierwszego dnia zwieńczyła dyskusja, w której omawiano sprawy związane z badaniami nad proweniencją książek, w szczególności nad
metodami ustalania, w jaki sposób dany wolumin mógł trafić do księgozbioru klasztornego.
Marek Derwich zwrócił również uwagę na potrzebę szerszych badań nad skasowanymi klasztorami prawosławnymi, które dotąd pozostają poza głównym nurtem prowadzonych badań
i zasługują na większe zainteresowanie historyków.
Drugi dzień obrad rozpoczął się od panelu zatytułowanego Zagadnienia ogólne. Jako pierwszy wystąpił Marek Derwich, który przybliżył uczestnikom konferencji Stan prac nad realizacją projektu badawczego „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach
dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”, a także
zaprezentował działanie związanych z Projektem baz danych. Antoni Mironowicz (Białystok)
omówił Stan monasterów prawosławnych na terenie Rzeczypospolitej w końcu XVIII w. Jarosław Cabaj (Siedlce) przedstawił referat W służbie prawosławia i państwa rosyjskiego – działalność mniszek leśniańskich na obszarze nadbużańskiego Podlasia na przełomie XIX i XX w.
Dyskusja skupiała się na specyfice żeńskiego prawosławnego monasteru w Leśnej Podlaskiej, który cieszył się dużym poparciem elit rosyjskich, w tym dynastii Romanowów, oraz
na kwestiach technicznych związanych z bazą danych Projektu i wynikającymi z jej działania
możliwościami.
Po przerwie kontynuowano panel Zagadnienia ogólne. Ks. Dariusz Ciołka (Wrocław) zarysował
Sytuację Kościoła unickiego w imperium rosyjskim po rozbiorach Rzeczypospolitej. Sławomir Zieliński (Rzeszów) przedstawił komunikat Duchowieństwo prawosławne w myśli historycznej historyków krakowskich. Rozpoczynając kolejny panel, Skasowane klasztory przejęte przez Cerkiew
prawosławną, Urszula Pawluczuk (Białystok) ukazała działalność bazylianów w Wilnie w XVIII w.
Podczas dyskusji dominowała kwestia specyficznej roli społeczno-kulturowej bazylianów na
ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej oraz ich miejsca w polityce władz rosyjskich po wcieleniu tych ziem do Rosji.
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Po przerwie Tadeusz M. Trajdos (Warszawa) przedstawił Prawosławny epilog twierdzy brzeskiej
na gruzach klasztoru augustianów-eremitów, a Emilia Ziółkowska (Toruń) zaprezentowała referat Kościół cerkwią. Adaptacje budowli poklasztornych przekazanych duchowieństwu prawosławnemu. W następującej po tych dwóch wystąpieniach dyskusji koncentrowano się na roli
ideologicznej architektury kościołów przekształcanych lub budowanych od podstaw przez
władze zaborcze, zwłaszcza rosyjskie.
Po przerwie Beata Lorens (Rzeszów) wygłosiła referat Cerkiew prawosławna i Kościół rzymskokatolicki jako spadkobiercy bazylianów – losy monasteru i cerkwi bazyliańskiej w Zamościu po
kasacie z 1864 r. Andrzej Buczyło (Biała Podlaska) omówił Pokasacyjne dzieje świątyń dominikanów w Janowie Podlaskim i reformatów w Białej Podlaskiej w świetle materiałów z Archiwum
Państwowego w Lublinie z zespołu „Chełmski Konsystorz Greckokatolicki”. Aleksander Andrzejewski (Łódź) przedstawił Zespół klasztorny w Boćkach na Podlasiu po kasacie, perspektywy
badań archeologicznych. Podczas dyskusji poruszono głównie problem stopniowej likwidacji
Cerkwi greckokatolickiej w zaborze rosyjskim oraz roli, jaka przypadła w tym procesie kasatom
klasztorów bazyliańskich.
Kolejne referaty dotyczyły pokasacyjnych losów trzech klasztorów. Dorota Wereda (Siedlce) przedstawiła Przekazanie Cerkwi prawosławnej zabudowań i wyposażenia po skasowanym
w 1864 r. klasztorze paulinów w Leśnej Podlaskiej oraz ich dalsze losy, Małgorzata Piórkowska
(Siedlce) – Przekazanie Cerkwi prawosławnej zabudowań i wyposażenia po skasowanym w 1864 r.
klasztorze reformatów w Węgrowie oraz ich dalsze losy, a Joanna Sawicka-Jurek (Siedlce) Sanktuarium w Różanymstoku i jego losy po kasacie. Dyskusja dotyczyła w szczególności losów
sprzętów wykorzystywanych w kościołach katolickich – m.in. świętych obrazów czy organów,
które po przekazaniu zabudowań poklasztornych duchownym prawosławnym stawały się
dla nowych gospodarzy obiektów bezużyteczne – w kontekście potrzeby badań nad losami
paramentów liturgicznych i innych mobiliów po kasacie klasztorów oraz trudności, jakie one
napotykają. Wskazano m.in., że pomocne może okazać się ustalenie modeli postępowania
i procedur stosowanych przez władze świeckie i kościelne stojące przed koniecznością rozdysponowania sprzętów po skasowanych instytucjach.
Ostatni panel, Skasowane klasztory przejęte przez ewangelików, otworzyła Dorota Matyaszczyk
(Poznań) referatem Kościoły i klasztory w Wielkopolsce przekazane ewangelikom. Michał Skoczyński (Poznań) przedstawił Kasatę klasztoru karmelitów bosych w Poznaniu w 1801 r. i jego
późniejsze losy jako ewangelickiej świątyni garnizonowej. Marta Kaluch-Tabisz (Wrocław) omówiła Wpływ sekularyzacji oraz zmian w przynależności konfesyjnej na architekturę i wyposażenie
klasztoru karmelitów w Strzegomiu.
Podsumowując konferencję, Marek Derwich zauważył, że jej przebieg po raz kolejny dowiódł
konieczności synchronizacji i usystematyzowania badań nad kasowanymi klasztorami, w tym
ujednolicenia kwestionariusza badań, ściślejszej współpracy między badaczami i środowiskami naukowymi. Jednym z ważnych celów jest zdefiniowanie mechanizmów rządzących kasatami w różnych okresach i na różnych obszarach.
5 IX 2015 r. uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w objeździe naukowym po
monastycznych zabytkach Podlasia, poprowadzonym przez Andrzeja Buczyłę. W programie
znalazły się skasowane klasztory w Siemiatyczach, Drohiczynie, Leśnej Podlaskiej oraz Białej
Podlaskiej.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż konferencja w Serpelicach wniosła dużo nowego do stanu badań nad majątkami klasztornymi przekazanymi po kasacie Cerkwi prawosławnej oraz
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kościołom ewangelickim. Należy zgodzić się z organizatorami, że obrady byłyby bardziej kompleksowe, gdyby więcej uwagi poświęcono kasatom monasterów prawosławnych, które miały
miejsce równolegle z kasatami klasztorów i monasterów rzymskokatolickich. Miejmy nadzieję,
że rezultaty konferencji, w tym prowadzonych podczas niej ożywionych dyskusji, oraz publikacja materiałów pokonferencyjnych przyczynią się do podjęcia dalszych badań nad kasatami
klasztorów.
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Sławomir KOŚCIELAK, Rafał KUBICKI
Instytut Historii
Uniwersytet Gdański

Sprawozdanie z konferencji Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach
skasowanych na ziemiach dawnych Prus Królewskich. W 180. rocznicę kasaty
ostatnich klasztorów w Gdańsku, Gdańsk, 22 X 2015 r.*
W dniu 22 X 2015 r. w pomieszczeniach Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego (Instytut Archeologii i Etnologii oraz Instytut Historii Sztuki) odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej
Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja, finansowanego
w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program
Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Organizatorami konferencji byli Sławomir Kościelak i Rafał Kubicki, reprezentujący Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, a także
Marek Derwich oraz Weronika Wojciech, koordynujący prace nad Projektem i reprezentujący
Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.
W ramach zaplanowanej na jeden dzień konferencji przewidziano 15 referatów podzielonych
na cztery sesje; głos zabierali historycy, historycy sztuki, archeolodzy i historycy architektury.
Pretekstem do jej zorganizowania była przypadająca w tym roku 180. rocznica kasaty przez
władze pruskie ostatnich dwóch klasztorów (brygidek i dominikanów) w Gdańsku.
Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia jej współorganizatorów w osobach Sławomira Kościelaka i Rafała Kubickiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie głos zabrał prodziekan Wydziału Historycznego Arnold Kłonczyński, który w imieniu władz Wydziału
przywitał uczestników konferencji oraz licznie zgromadzonych gości i życzył wszystkim owocnych obrad.
Właściwe obrady zainaugurowała prezentacja stanu prac nad projektem Dziedzictwo kulturowe po klasztorach, którą z powodu nieobecności Marka Derwicha przedstawiła Weronika Wojciech z Wrocławia. Omawiając założenia i aktualny stan realizacji Projektu, przedstawiła podstawowe elementy bazy klasztorów, jej możliwości wyszukiwawcze (poprzez bazę danych lub
bezpośrednio z mapy klasztorów) i zawartość poszczególnych modułów. Ponadto omówiła
serię wydawniczą przygotowywaną w ramach projektu i powołane w jego ramach czasopismo
„Hereditas Monasteriorum”.
Jako drugi z referatem zatytułowanym Kasata klasztorów w Gdańsku w 1835 r. – tło wydarzeń,
przebieg i konsekwencje wystąpił Sławomir Kościelak z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego (IH UG). Zarysowując ogólne założenia polityki państwa pruskiego wobec instytucji
klasztorów, wskazał na konsekwentną realizację planu wygaszania poszczególnych placówek
poprzez zakaz przyjmowania nowych kandydatów do konwentów. Na badanym terenie proces ten rozpoczął się w 1816 r., po odzyskaniu przez Prusy kontroli nad Gdańskiem. Podkreślił przy tym wielką skrupulatność biurokracji pruskiej w inwentaryzacji majątku klasztorów

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
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i corocznym raportowaniu kolejnych zmian w liczbie zakonników. Rozłożony w czasie proces
zakończył się ostatecznie w 1835 r.
Jako trzeci wystąpił Waldemar Rozynkowski z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu (IHiA UMK), który w referacie zatytułowanym Archiwalia zakonne w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej przedstawił informację o zgromadzonych tam
zbiorach dotyczących jezuitów z Torunia, księgach metrykalnych dokumentujących aktywność dominikanów toruńskich w parafii w Kaszczorku, aktach benedyktynek toruńskich przejętych z Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie i książkach z biblioteki klasztoru bernardynów
w Łąkach Bratiańskich. Prezentacja tego mało znanego archiwum z pewnością przyczyni się
do szerszego zainteresowania jego zasobami.
W dyskusji nad poszczególnymi wystąpieniami zwrócono uwagę na duże znaczenie bazy danych Projektu i potrzebę jej rozbudowy o możliwość szybkiego przeszukiwania materiałów
ikonograficznych, a także na fakt, że archiwum diecezji toruńskiej ma w swych zasobach również akta dotyczące przebiegu kasaty bernardynów i dominikanów w Toruniu.
Drugą sesję konferencji otworzył referat Jacka Bielaka z Instytutu Historii Sztuki UG, zatytułowany Uwagi historyka sztuki na temat znaczenia pokasacyjnych archiwaliów w badaniach nad
wyposażeniem gdańskich kościołów. Autor wskazał na problem warsztatu naukowego historyka sztuki i obowiązujący obecnie paradygmat, w którym podstawą badań jest zachowany
obiekt, źródła pisane natomiast mają jedynie wtórne znaczenie. Postulując szersze wykorzystywanie zachowanej dokumentacji, podkreślił szczególne zainteresowanie historyka sztuki
tą jej częścią, która dotyczy wyposażenia obiektów i następujących w nim zmian, oraz opisami
stanu obiektów kościelnych i klasztornych.
W kolejnym wystąpieniu, pt. Artystyczne świadectwa duchowości mendykantów gdańskich w średniowieczu, Monika Jakubek-Raczkowska i Juliusz Raczkowski z Wydziału Sztuk Pięknych UMK omówili
istniejące do dziś elementy średniowiecznego wyposażenia kościołów dominikanów i franciszkanów w Gdańsku. Na wybranych przykładach szczegółowo przedstawili ich znaczenie w badaniach
nad przemianami w ówczesnych formach religijności zarówno wewnątrzzakonnych, jak i skierowanych do wiernych. Choć obiektów tych nie zachowało się zbyt wiele, to – jak pokazali w swym wystąpieniu – ich wnikliwa interpretacja, poparta znajomością ogólnych tendencji w sztuce i formach
pobożności późnego średniowiecza, może przynieść wiele bardzo ważnych spostrzeżeń.
Trzeci referat w sesji, zatytułowany Treści ideowe ołtarza głównego w kościele cystersów w Oliwie,
wygłosiła Dorota Matyaszczyk z Poznania. Podkreślając rolę opata Michała Antoniego Hackiego w zainicjowaniu budowy ołtarza i czuwaniu nad jej realizacją, wskazała na możliwe wzorce,
z których czerpano (obraz ołtarzowy nawiązujący do kościoła cystersów w Pelplinie, analogie
w wystroju ołtarza z rzymskim kościołem filipinów). Poszukując pierwowzorów zastosowanych
w jego wystroju rozwiązań, przeprowadziła analizę kontaktów opata Hackiego.
Jako czwarty w tej sesji zabrał głos Piotr Oliński z IHiA UMK. W wystąpieniu Ruchome dobra
materialne klasztorów toruńskich w okresie kasaty wskazał na wielkie znaczenie publikacji inwentarzy kasacyjnych. Odwołując się do opublikowanych przez Karolę Ciesielską inwentarzy
sporządzonych w związku z kasatą klasztorów w Toruniu (benedyktynki, bernardyni, dominikanie) i stanowiącym obecnie część Torunia Podgórzu (reformaci), podkreślił rosnące wykorzystanie ich w badaniach historyków sztuki i historyków. Na przykładach ilustrujących obecny
wygląd wybranych obiektów ukazał częste zmiany w rozmieszczeniu elementów ruchomych.
W przypadku części z nich (np. książek) spisane w okresie kasaty inwentarze są często jedynym
świadectwem po rozproszonym lub zniszczonym w późniejszym czasie dziedzictwie.
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W dyskusji nad wymienionymi referatami podkreślono znaczenie dokumentacji powstałej
w okresie kasaty, wtórne wykorzystanie wyposażenia klasztornego i kościołów, które w drodze
licytacji trafiało w bardzo różne miejsca, np. jako materiał (drewno) do rzemieślników, oraz
potrzebę dalszych badań nad zachowanymi elementami wyposażenia kościołów poklasztornych, prowadzonych m.in. również z wykorzystaniem dokumentacji kasacyjnej.
W kolejnej sesji wystąpił Rafał Kubicki z IH UG, który w referacie Majątek klasztoru bernardynów
w Zamartem w okresie kasaty skupił się na ukazaniu stanu majątku kościoła i klasztoru w momencie kasaty. Na postawie inwentarzy sporządzonych w chwili przejęcia kościoła i klasztoru,
w tym szczegółowego opisu poszczególnych obiektów gospodarczych oraz inwentarza żywego, wskazał na ich względnie dobry stan. Podkreślił przy tym wartość informacyjną zestawień
aukcyjnych sprzedawanych na licytacjach przedmiotów klasztornych, które pozwalają nie
tylko na ustalenie ich ówczesnej wyceny, ale i na odtworzenie kręgu osób uczestniczących
w aukcjach (nazwisko, miejsce pochodzenia). Zachowane źródła mogą być pomocne w rekonstrukcji dalszych losów poszczególnych elementów wyposażenia kościoła i klasztoru.
Krzysztof Maciej Kowalski z IH UG w drugim wystąpieniu tej sesji, zatytułowanym Kradzieże
precjozów liturgicznych w poklasztornym kościele Mariackim w Żukowie w latach 1842 i 1921,
zwrócił uwagę na dramatyczne losy cennego wyposażenia kościołów klasztornych i na źródła
do badań tego zagadnienia. Powołał się przy tej okazji nie tylko na drukowane w ówczesnych
dziennikach urzędowych ogłoszenia władz o poszukiwaniu ich sprawców, ale i na prywatną
korespondencję mieszkańców piszących o bieżących wydarzeniach. Skalę zjawiska ukazują
wskazane przez autora XIX-wieczne inwentarze dzieł sztuki (Kunstdenkmäler) – ich wydawcy
zdążyli odnotować precjoza, które zginęły z kościołów krótko po ich zinwentaryzowaniu.
W dyskusji nad oboma referatami wskazano na znaczenie istniejących źródeł wytworzonych
przez różne organy administracji państwowej. Dokumentację dotyczącą kościołów poklasztornych władze pruskie prowadziły także po ostatecznym zamknięciu klasztorów i przekazaniu
pozostałych po nich obiektów innym użytkownikom.
Po przerwie obiadowej uczestnicy konferencji udali się na zwiedzanie piwnic klasztoru dominikanów w Gdańsku, które było połączone z otwierającym sesję czwartą referatem Macieja
Szyszki z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku pt. Romańskie piwnice klasztoru dominikanów
w Gdańsku. Autor przedstawił w nim skomplikowane losy kościoła i klasztoru oraz zaprezentował zachowane fragmenty obiektu klasztornego (dziś piwnic, pierwotnie refektarza), które po
gruntownej rewaloryzacji zostały ostatnio udostępnione zwiedzającym. Zaprezentowane przy
tej okazji multimedialne elementy wystawy stałej obiektu z pewnością będą wielką atrakcją
dla turystów i pożytecznym elementem edukacji historycznej dzieci i młodzieży.
Po powrocie do budynku Wydziału Historycznego kontynuowano obrady sesji czwartej. Głos
wówczas zabrała Renata Wiloch-Kozłowska z Pracowni Archeologicznej w Gdańsku, która
w wystąpieniu Badania archeologiczne w kościele franciszkanów w Gdańsku zaprezentowała
wyniki prowadzonych tam przez siebie w ostatnich latach prac. Obok kwestii dotyczących
chronologii powstawania obiektu klasztornego (pierwsze powstało prawdopodobnie skrzydło
zachodnie) przedstawiła odnalezione w trakcie wykopalisk detale i m.in. fragmenty gotyckich
okien. W konkluzji podkreśliła potrzebę prowadzenia dalszych systematycznych prac w obrębie omawianego obiektu.
W kolejnym wystąpieniu, zatytułowanym Likwidacja klasztoru i przekształcenia zespołu podominikańskiego w Chełmnie w XIX w. Aspekty przestrzenne, Piotr Samól z Wydziału Architektury
Politechniki Gdańskiej zaprezentował wyniki swych badań nad wskazanym obiektem. Odwo-
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łał się do nowożytnej dokumentacji kartograficznej, akt budowlanych wytworzonych przez
władze pruskie w związku z kasatą klasztoru oraz własnych badań architektonicznych. Takie
interdyscyplinarne podejście do obiektu zaowocowało nową interpretacją faz przekształceń
budynku klasztoru zarówno w czasach nowożytnych, jak i w okresie po kasacie, gdy obiekt
oddano w użytkowanie gminie ewangelickiej. Autor omówił również niezrealizowane projekty
przebudowy portalu kościoła i innych obiektów, m.in. budowy neogotyckiej dzwonnicy.
Następnie głos zabrał Grzegorz Woliński, doktorant w IH UG; w referacie zatytułowanym Losy
pokasacyjne kościoła i obiektów poklasztornych bernardynów w Nowem nad Wisłą omówił skomplikowane dzieje obiektów klasztornych i kościoła, który po kasacie był użytkowany przez protestantów, a po pożarze w 1899 r. został odbudowany w formie w większości neogotyckiej.
W tej sytuacji jego wcześniejszy wygląd można odtwarzać jedynie na podstawie dokumentacji
kasacyjnej i opisów zawartych w powstałych w drugiej połowie XIX w. protokołach inwentaryzacyjnych. Wyposażenie kościoła klasztornego jeszcze w XIX w. trafiło do innych świątyń w Nowem nad Wisłą. Ich proweniencję można by próbować dziś odtwarzać przy wykorzystaniu zachowanych akt kasacyjnych klasztoru.
Karolina Darznik, doktorantka w IH UG, w kolejnym w tej sesji wystąpieniu, Malowidła stalli żarnowieckiego kościoła klasztornego cysterek jako źródło ikonograficzne do poznania jego wizerunku w czasach nowożytnych, zaprezentowała szczegółową analizę wizerunków kościoła klasztornego, jakie umieszczono na powstałych w 1719 r. stallach obrazujących życie patronów
użytkowanego wówczas przez benedyktynki kościoła – św. św. Benedykta i Scholastyki. Omawiając program ikonograficzny stalli, wskazała na świadome wykorzystywanie przez malarza
bryły i wnętrza kościoła klasztornego jako tła w scenach z żywotów wspomnianych świętych.
W ostatnim referacie konferencji Agnieszka Krzywdzińska, doktorantka w IH UG, przedstawiła
Relacje społeczno-gospodarcze między właścicielami Kadyn a ufundowanym przez nich konwentem
zakonu bernardynów w XVII–XIX w. Ukazała skomplikowane losy zakonników działających w zróżnicowanym konfesyjnie otoczeniu. Zwróciła też uwagę na ich rolę w propagowaniu nowych
form pobożności. Szczególny nacisk położyła na złożone relacje z rodziną fundatorów klasztoru
(von Schlieben) i losy obiektów po włączeniu Kadyn w 1772 r. w granice Królestwa Prus, a także
niezrealizowane plany wtórnego wykorzystania części obiektów poklasztornych, w większości
pozostających w trwałej ruinie od drugiej połowy XIX w. przez prawie cały wiek XX.
W dyskusji nad zaprezentowanymi referatami zwrócono uwagę na potrzebę dalszych badań
kościołów poklasztornych (Chełmno), ich średniowiecznych pozostałości (prezbiterium kościoła w Nowem nad Wisłą) oraz precyzyjnego definiowania przedmiotu badań (Żarnowiec).
Ożywioną dyskusję nad referatami tej sesji podsumował w kończącym konferencję wystąpieniu Rafał Kubicki, który wskazał na potrzebę stałego konfrontowania różnych metod i tradycji
badawczych, w których historycy, historycy sztuki, historycy architektury i archeolodzy mają
szansę pogłębiania własnych doświadczeń dzięki uwzględnianiu różnych typów źródeł. Tylko
takie kompleksowe podejście do złożonych kwestii badań nad dziedzictwem po skasowanych
klasztorach może pozwolić na wypracowanie w miarę pełnego kwestionariusza badawczego.
Oczywiście w dalszych pracach nad jego rozwojem powinni brać udział również przedstawiciele wielu innych specjalności. W związku z tym zorganizowana w Gdańsku konferencja miała
służyć nie tylko integracji miejscowego środowiska badaczy dziedzictwa poklasztornego, ale
też refleksji nad wypracowaniem pól wzajemnej współpracy, na co zwracano uwagę w dyskusji nad poszczególnymi referatami. Organizatorzy planują publikację wygłoszonych w jej
trakcie wystąpień, co powinno dać nowy impuls szczególnie w pracach nad pokasacyjnym
dziedzictwem na ziemiach dawnych Prus Królewskich.
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Marek DERWICH
Instytut Historyczny
Uniwersytet Wrocławski

Problematyka Projektu na konferencji Klasztor i muzyka od średniowiecza
do czasów współczesnych, Jasna Góra, 5–8 V 2015 r.*
W dniach 5–8 V 2015 r. w klasztorze paulinów na Jasnej Górze zorganizowana została siódma międzynarodowa konferencja z cyklu „Klasztor w”, tym razem poświęcona zagadnieniu
Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych. Ponieważ tematyka muzykaliów
pozostałych po klasztorach oraz ich dalszych losów stanowi istotną część projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku
w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja, konferencja została objęta jego patronatem.
Podstawowe informacje na temat konferencji, w tym pełny program i wykaz wygłoszonych
referatów, znajdzie czytelnik na stronie Projektu (http://www.kasaty.pl/klasztor-i-muzyka-odsredniowiecza-do-czasow-wspolczesnych/).
Na konferencji 71 referentów wygłosiło 73 referaty i komunikaty. Znacząca część wystąpień
z oczywistych powodów opierała się na źródłach pozostałych po skasowanych klasztorach.
W tym miejscu zestawię tylko te, które powstały w ramach projektu lub też na podstawie źródeł uzyskanych podczas prac w ramach Projektu. W części wstępnej konferencji piszący te słowa dokonał prezentacji problematyki Projektu i jego osiągnięć w zakresie opracowania muzykaliów po skasowanych klasztorach. Pozostałe referaty i komunikaty prezentowały:
1. muzykalia poklasztorne przechowywane w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych:
– w archiwach, bibliotekach i muzeach w Polsce: Jolanta Byczkowska-Sztaba (Warszawa, Polskie Centrum RISM, Zakład Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej), Makulatura czy skarby
muzyczne? Najstarsze zachowane zabytki liturgiczno-muzyczne monodii chorałowej w bibliotekach, archiwach i muzeach w Polsce;
– w Archiwum Narodowym w Krakowie: Kamila Follprecht (Kraków, Archiwum Narodowe), Wzmianki o muzyce klasztornej w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie;
– w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie: ks. Anastazy Nadolny (Pelplin, Archiwum Diecezjalne),
Średniowieczne cysterskie rękopisy muzyczne w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie;
– w Bibliotece Jagiellońskiej: Jacek Partyka (Kraków, Sekcja Starych Druków Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego), Starodruki muzyczne proweniencji klasztornej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej;
– w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu: Adam Poznański (Wrocław, Instytut Studiów
Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego), „Psallendi et cantandi modus”. Traktaty muzyczne z klasztorów skasowanych na Śląsku Pruskim zachowane w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu;
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
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2. stan zachowania muzykaliów ze skasowanych klasztorów:
– w Wielkopolsce: Kamila Kłudkiewicz (Poznań, Instytut Historii Sztuki Wydziału Historycznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), Losy muzykaliów ze skasowanych klasztorów wielkopolskich;
– augustianów-eremitów w klasztorze Dolní Ročov (Czechy): Martina Šárovcová (Praga, Instytut Historii Sztuki Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Nauk Republiki
Czeskiej), Liturgical music manuscripts from the Augustinian monastery in Dolní Ročov;
– bazylianów z obszaru Wołynia i Kijowszczyzny: Walentyna Łoś [= Валентина Лось] (Kijów, Instytut Rękopisów Narodowej Biblioteki Ukrainy im. W. I. Wernadskiego w Kijowie =
Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського), Музичні книги
в каталогах бібліотек уніатських монастирів Волині та Київщини (др. пол. 18 – поч. 19
ст.) = Muzykalia w katalogach bibliotek monasterów bazyliańskich z terenu Wołynia i Kijowszczyzny (druga połowa XVIII – początek XIX w.);
– benedyktynów z opactwa NMP od Szkotów w Wiedniu: Gregor Ploch (Wiedeń, Archidiecezja
Wiedeńska), Rękopisy i druki muzyczne opactwa benedyktynów pw. Najświętszej Marii Panny od
Szkotów w Wiedniu;
– bonifratrów w Czechach: Michaela Freemanová (Praga, Zakład Muzykologii Wydziału Nauk
Humanistycznych i Społecznych Akademii Nauk Republiki Czeskiej), The Brothers Hospitallers
and their music collections in Bohemia;
– cystersów z opactwa w Kamieńcu Ząbkowickim: Ludmiła Sawicka (Warszawa, Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej), Muzykalia z kamienieckiego opactwa cystersów
zachowane w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim oraz Kamienieckiej Izby Pamiątek przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Kamienieckiej;
– cystersów z opactwa w Krzeszowie: Grzegorz Joachimiak (Wrocław, Katedra Muzykologii
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego), Muzykalia pochodzące z opactwa cystersów w Krzeszowie w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich;
– cysterek z opactwa w Rydze: Maja Gąssowska (Warszawa), „Singende Frauen” z Rygi – okruchy
muzyczne z dawnych Inflant;
– kanoników regularnych od pokuty (marków) z klasztoru w Krakowie: Marcin A. Klemenski (Kraków, Instytut Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego), Muzyczne świadectwa kultu bł. Michała Giedroycia w archiwaliach po skasowanym klasztorze św. Marka w Krakowie;
– kanoników regularnych św. Augustyna z opactwa w Trzemesznie: Katarzyna Błoch (Toruń, Instytut Archeologii Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Treść oraz
stan zachowania źródeł muzycznych z klasztoru w Trzemesznie, przechowywanych w Archiwum
Państwowym w Bydgoszczy;
– kanoników regularnych św. Augustyna z opactwa w Żaganiu: Katarzyna Spurgjasz (Warszawa, Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej), Sposób na prawdziwe szczęście.
XVIII-wieczne oratorium z klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu;
– karmelitów z klasztoru w Oborach: ks. Piotr Wiśniewski (Lublin, Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), Muzykalia z klasztoru oo. karmelitów w Oborach;
3. dzwony, organy, dekoracje muzyczne:
– Sławomir Kościelak (Gdańsk, Instytut Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego), Organy i służba muzyczna w poklasztornym kościele św. Brygidy w Gdańsku w XIX w.;
– Petr Koukal (Opawa, Muzeum Śląskie), Zabytkowe organy w klasztorach na Morawach;
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– Krzysztof Maciej Kowalski (Gdańsk, Instytut Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu
Gdańskiego), Dawne dzwony kościołów klasztornych na Pomorzu Nadwiślańskim. Studium kampanologiczne;
– Dorota Matyaszczyk (Poznań), Dekoracje muzyczne w kościołach klasztornych na wybranych
przykładach;
– Arkadiusz Wojtyła (Wrocław, Instytut Historii Sztuki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego), Motywy muzyczne w programach ikonograficznych barokowych kompleksów klasztornych na Śląsku i w dawnym hrabstwie kłodzkim;
4. tematykę, której opracowanie możliwe było dzięki podjęciu w ramach Projektu badań nad
muzykaliami poklasztornymi:
– Ewa Hauptman-Fischer (Warszawa, Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej), Muzyczne podarunki. Dedykacje w śląskich rękopisach muzycznych proweniencji klasztornej;
– Alina Mądry (Poznań, Katedra Muzykologii Wydziału Muzykologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza; Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu), Kapele klasztorne w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej: panorama i znaczenie zjawiska;
– Magdalena Walter-Mazur (Poznań, Katedra Muzykologii Wydziału Muzykologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza), Zakonnice – skryptorki i posesorki rękopisów muzycznych przechowywanych w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu.
Na zakończenie trzeba koniecznie wspomnieć o trzech referatach prezentujących badania
prowadzone nad spuścizną poklasztorną w ramach innych projektów naukowych, mianowicie:
– Remigiusz Pośpiech (Wrocław, Katedra Muzykologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego; Opole, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego),
Kolekcje dawnych muzykaliów z ośrodków religijnych i świeckich na Śląsku w kontekście kultury
muzycznej Europy Środkowej. Katalogowanie zachowanych źródeł;
– Idem, Muzyka dawna klasztorów paulińskich w badaniach Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów;
– Juliusz Raczkowski (Toruń, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Pelpliński, pocysterski Graduał L XIII – interdyscyplinarny projekt badawczo-konserwatorski w ramach programu MKiDzN.
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Alina MĄDRY
Katedra Muzykologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Muzeum Instrumentów Muzycznych
oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Sprawozdanie z udziału w międzynarodowej konferencji
Music Research in the Digital Age, Nowy Jork, 21–26 VI 2015 r.*
W dniach 21–26 VI 2015 r. w Nowym Jorku odbyła się konferencja pt. Music Research in the
Digital Age, zorganizowana przez International Association of Music Libraries, Archives and
Documentation Centres (IAML) oraz International Musicological Society (IMS). Obrady odbywały się w The Juilliard School. Liczba uczestników była imponująca – ponad 600 badaczy
z całego świata. Wystąpienia zostały podzielone na równolegle obradujące sekcje tematyczne.
Obejmowały one bardzo szerokie spektrum problemów związanych m.in. z opracowywaniem
i digitalizacją zbiorów muzycznych, tworzeniem i obsługą baz elektronicznych i bibliotek cyfrowych, problemem praw autorskich, realizacją międzynarodowych projektów związanych
z digitalizacją tematycznych zbiorów muzycznych1.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji związanych z opracowywaniem i dokumentacją źródeł muzycznych – oprócz IAML i IMS jeszcze czterech instytucji: RISM
(Répertoire International des Sources Musicales), RILM (Répertoire International de Littérature
Musicale), RIPM (Retrospective Index to Music Periodicals) oraz RIdIM (Répertoire International
d’Iconographie Musicale).
Konferencji towarzyszyły spotkania robocze i dyskusje członków każdej z tych sześciu organizacji. W większości miały one charakter zamknięty. Na spotkaniu grupy RISM, w której uczestniczyłam jako współpracownik, omawiano przede wszystkim kwestie związane z przygotowywaniem nowego programu służącego do katalogowania źródeł muzycznych o nazwie MUSCAT,
który ma niebawem zastąpić dotychczasowe KALLISTO. Docelowo to w tej bazie mają znaleźć
się muzykalia poklasztorne, które opracowujemy w ramach naszego projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII
i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja. Starano się także określić orientacyjnie, jaki procent
zbiorów muzycznych z poszczególnych krajów został już skatalogowany w bazie RISM.
Moje wystąpienie Das Projekt „Kulturerbe aus dem Nachlass von aufgelösten Klöstern auf dem Gebiet der Ersten Polnischen Republik und Schlesiens im 18. und 19. Jahrhundert: Geschichte, Bedeutung, Inventarisierung” zostało wygłoszone na sesji tematycznej Central European music: Digital
aspect of a research project. Towarzyszyła mu multimedialna prezentacja. Zostały w nim przedstawione główne cele naszego Projektu i sposoby jego realizacji oraz baza danych (Portal Wie* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
1 Podstawowe informacje o konferencji, w tym jej program, znajdzie czytelnik na stronie http://www.
kasaty.pl/music-research-in-the-digital-age/. W konferencji wzięła też udział uczestniczka Projektu Ewa
Hauptman-Fischer, zob. E. HAUPTMAN-FISCHER, Sprawozdanie z prac w okresie od 1 V do 31 X 2105 r., HM, 7,
2015, s. 542.
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dzy, pw.kasaty.pl). Spotkało się ono z żywym zainteresowaniem; w krótkiej dyskusji podkreślono
wagę naszego Projektu oraz jego interdyscyplinarny charakter.
Konferencyjny tydzień był niezwykle intensywny i merytorycznie bogaty, ale organizatorzy
zadbali także o dodatkowe atrakcje: wieczorne koncerty, wycieczki po wybranych muzeach
oraz rejs statkiem po zatoce nowojorskiej wokół Manhattanu. IAML organizuje konferencje co
roku – za każdym razem w innym mieście i kraju. Tego typu możliwość kontaktu z osobami
zajmującymi się muzycznymi zbiorami na całym świecie jest niezwykle inspirująca. Istotne jest
to, abyśmy również uczestniczyli w tych spotkaniach i prezentowali nasze projekty jako przedstawiciele tzw. dawnego bloku wschodniego Europy. Istnieje wówczas szansa, że nawiążemy
równy dialog i nasze zbiory będą funkcjonowały w światowym obiegu.
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S prawozd a nia ze s p o ł ów i ich cz ł o nków

ZESPÓŁ II
Piotr OLIŃSKI
Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 XI 2014 do 31 X 2015 r.*
W okresie sprawozdawczym prowadzone były przede wszystkim prace ewidencyjne nad zabytkami po klasztorach z obszarów północnych Rzeczypospolitej. Najbardziej intensywnie postępują prace nad ewidencją pozostałości po klasztorach miejskich Gdańska, Torunia, a także
klasztorów wiejskich na Pomorzu. Waldemar Rozynkowski prowadził kwerendę w Archiwum
Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, a Piotr Oliński w Archiwum Państwowym w Toruniu. Na
etapie końcowym jest opracowanie szczegółowych wykazów akt dotyczących kasaty klasztorów w Toruniu i na ziemi chełmińskiej, które oddają zawartość poszczególnych jednostek
aktowych. Opracowywane są również wykazy książek kilku klasztorów toruńskich. Archiwa
gdańskie są miejscem kwerendy prowadzonej przez Rafała Kubickiego i Sławomira Kościelaka.
Dawne wyposażenie kościołów klasztornych z ziemi chełmińskiej jest spisywane i opracowywane przez Monikę Jakubek-Raczkowską i Juliusza Raczkowskiego.
Częściowo wyniki tych kwerend zaprezentowano na zorganizowanej w dniu 22 X 2015 r. przez
komitet organizacyjny w składzie prof. Sławomir Kościelak, prof. Rafał Kubicki, prof. Marek
Derwich oraz Weronika Wojciech konferencji Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnych Prus Królewskich. W 180. rocznicę kasaty ostatnich klasztorów
w Gdańsku. W ramach konferencji wygłoszono 15 referatów. W większości z nich prezentowano materiały pozostałe po kasatach klasztorów (zwłaszcza archiwalia, dawne wyposażenie
klasztorów), a także ich majątków. Poruszone zostały również kwestie architektoniczne dotyczące budynków poklasztornych. Najwięcej referatów zgodnie z prowadzonymi w tym zespole kwerendami dotyczyło klasztorów gdańskich i toruńskich. Ponadto omawiano pozostałości
po klasztorach bernardynów w Nowem, Zamartem i Kadynach, cystersów i cysterek w Oliwie
i Żarnowcu, dominikanów w Chełmnie, norbertanek w Żukowie1.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
1 Por. też S. KOŚCIELAK, R. KUBICKI, Sprawozdanie z konferencji „Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach
skasowanych na ziemiach dawnych Prus Królewskich. W 180. rocznicę kasaty ostatnich klasztorów w Gdańsku”,
Gdańsk, 22 X 2015 r., „Hereditas Monasteriorum”, 7, 2015, s. 522–525.
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ZESPÓŁ III
ks. Janusz KRÓLIKOWSKI
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 XI 2014 do 31 X 2015 r.*
W okresie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczęte wcześniej w ramach Projektu prace
i upowszechniano niektóre osiągnięte w nich rezultaty. Udało się sfinalizować niektóre przedsięwzięcia i na nie zostanie tutaj zwrócona uwaga.
1. Kontynuowano prace nad bibliografią prac dotyczących klasztorów na terenie diecezji tarnowskiej. Jest to praca przygotowawcza, której rezultatem ma być Monasticon Tarnoviense,
obejmujący dzieje wszystkich klasztorów istniejących w diecezji do początku XX w. Trwają
kwerendy w zasobach archiwalnych dotyczących tychże klasztorów.
2. W lipcu 2015 r. przeprowadzono kwerendę w Archiwum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, w którym zapoznano się z korespondencją ks. Antoniego Brzezińskiego, filipina
ze Świętej Góry przybyłego po kasacie do Tarnowa, z Marceliną Darowską. Korespondencja
rzuca światło na początki filipinów w Tarnowie i na odradzanie się życia zakonnego w Galicji pod koniec XIX w. Szczególne znaczenie mają materiały dotyczące okoliczności przybycia niepokalanek do diecezji tarnowskiej, w których pojawia się sprawa losów klasztoru
karmelitów bosych w Nowym Wiśniczu. Zapoznano się także z korespondencją ks. Wiktora
Ożarowskiego, zawierającą informacje na temat kasaty klasztoru felicjanek w 1864 r. i ich
dalszych losów.
3. W czasie prowadzonej w sierpniu 2015 r. kwerendy w Archiwum Papieskiego Kolegium
Polskiego w Rzymie, dotyczącej wprawdzie zagadnień niezwiązanych z kasatami, wydobyto
z zachowanej tam korespondencji niektóre informacje na temat losów zakonników polskich,
którzy po kasatach znaleźli się w różnych częściach świata. Zebrane informacje zostaną udostępnione w osobnym artykule.
4. Prowadzono kwerendy w różnych parafiach diecezji tarnowskiej, w których przebywali
zakonnicy ze skasowanych klasztorów (z doświadczenia wiadomo, że można tam napotkać
rozmaite archiwalia dotyczące tychże zakonników i klasztorów, z których pochodzili). Były to
parafie: Limanowa, Mielec, Muszyna, Nawojowa, Nowy Sącz, Szalowa.
W archiwum parafialnym w Szalowej odnaleziono trzy XVIII-wieczne rękopisy z kolegium pijarów w Podolińcu, którzy utrzymywali kontakty z tamtejszą parafią, jak świadczą wpisy w księgach metrykalnych. Jest wśród nich anonimowy rękopis podręcznika logiki i metafizyki z początku XVIII w. oraz dwa rękopisy o charakterze historycznym.
Rękopis podręcznika (ryc. 1) jest dobrze zachowany, mimo braku okładki; brakuje zapewne
kilku kart na końcu.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.

Ryc. 1. Anonimowy rękopis filozoficzny, początek XVIII w., k. 1r–2v. Fot. J. KRÓLIKOWSKI
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Pierwszy z rękopisów historycznych, zatytułowany Historia polska krótko zebrana, anonimowego autora (ryc. 2), należał – jak zanotowano na pierwszej stronie – do pijara Antoniego Wiśniewskiego (1718–1774), który zmarł w Podolińcu1. Dzieje Polski są przedstawione chronologicznie w relacji do panowania poszczególnych królów Polski do czasów Augusta III, a więc są
to właściwie ich dzieje. Rękopis, oprawiony w tekturę, zachował się w bardzo dobrym stanie.
Drugi rękopis to Historia profana quatuor monarchiarum Assyricae, Persicae, Grecae et Romanae
conscripta et dictata in gratiam studiosae iuventutis supremae classis gramatices in scholis Podolinensibus Scholarum Piarum iuxta mentem patris Remigij AD 1756, in AD 1757 die 18 octobris
inchoata (ryc. 3). Rękopis oparty jest na wykładach prowadzonych w kolegium w Podolińcu
przez pijara Stanisława Ładowskiego, noszącego imię zakonne Remigiusz (1738–1789)2. Prawdopodobnie jest to zapis treści wykładów dokonany przez któregoś ze słuchaczy. Wykłady ujęte są w formie pytań i odpowiedzi. Rękopis oprawny jest w półskórek; zarówno okładka, jak
i karty zachowały się w bardzo dobrym stanie.
Odnalezione rękopisy rzucają światło na to, w jaki sposób nauczano filozofii i historii w kolegium pijarskim w Podolińcu.
Rękopisy zostały oddane do oczyszczenia i konserwacji, po której zostaną przekazane do Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
W czasie kwerendy w bibliotece parafialnej w Muszynie odnaleziono również anonimową postyllę franciszkańską (ryc. 4), która zawiera zbiór kazań wygłoszonych głównie w Przemyślu
w latach 1696–1698 (kilka zostało wygłoszonych w innych miejscach, np. w Płocku). Anonimowy kaznodzieja franciszkański skrupulatnie spisywał głoszone kazania, podając przy nich także
rok i miejsce ich wygłoszenia. Spisane są w porządku chronologicznym, zgodnie z biegiem
roku liturgicznego. Jednoznacznie wynika, że był to kościół klasztorny franciszkanów w Przemyślu, chociaż na obecnym etapie nie jest łatwo ustalić, czy chodzi o kościół franciszkanów
reformatów czy też o kościół franciszkanów konwentualnych. Postylla jest dobrze zachowana,
chociaż pozbawiona okładek, składa się z 195 kart, na których pismem jednej ręki zapisano
42 kazania. Brakuje tylko kilku pojedynczych kartek. Ponadto w kodeksie na luźnych kartach
zachowały się cztery kazania i kilka luźnych notatek z przykładami do kazań.
Postylla po konserwacji zostanie przekazana do Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
5. W omawianym okresie ks. J. Królikowski opublikował następujące artykuły związane z pracami podjętymi w ramach Projektu:
– Katalog pism bł. Stanisława Papczyńskiego zachowany w Kongregacji ds. Kanonizacyjnych
w Rzymie, „Ephemerides Marianorum”, 3, 2014, s. 441–450. Artykuł jest efektem kwerend prowadzonych w Archiwum Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w Rzymie3;
– Staropolskie rozmyślania klarysek ze Starego Sącza. Postulat badawczy, „Duchowość w Polsce”,
17, 2015, s. 31–37.
1 Por. J. WYSOCKI, Wiśniewski Antoni Jakub (1718–1774) pijar, polemista, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 4: S–Ż, red. H. E. WYCZAWSKI, Warszawa 1983, s. 441–443.
2 Por. Z. KOSIEK, Ładowski Stanisław, imię zakonne Remigiusz, h. Łada (1738–1798), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 18: Lubomirski Aleksander – Machowski Walenty, Wrocław i in. 1973, s. 187–188; E. ZIEMANN, Ładowski Stanisław, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, kol. 356.
3 Por. J. KRÓLIKOWSKI, Sprawozdanie z prac w okresie od kwietnia do października 2013 r., „Hereditas Monasteriorum”, 3, 2013, s. 451–452.
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Ryc. 2. Historia polska krótko zebrana, Podoliniec, ok. 1770, k. 1. Fot. J. KRÓLIKOWSKI
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Ryc. 3. [Stanisław Remigiusz ŁADOWSKI], Historia profana quatuor monarchiarum Assyricae, Persicae,
Grecae et Romanae conscripta et dictata in gratiam studiosae iuventutis supremae classis gramatices
in scholis Podolinensibus Scholarum Piarum iuxta mentem patris Remigij AD 1756, in AD 1757
die 18 octobris inchoata, Podoliniec, 1757, frontyspis. Fot. J. KRÓLIKOWSKI
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Ryc. 4. Anonimowa postylla franciszkańska, Przemyśl, 1696–1698, k. 1. Fot. J. KRÓLIKOWSKI
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6. W „Tarnowskich Studiach Teologicznych” przyjęto do druku artykuł ks. J. Królikowskiego Benedyktyni tynieccy w księgach metrykalnych parafii pw. Św. Jakuba w Tuchowie (1745–1800).
7. Wykorzystując tekst wspomnianej wyżej odnalezionej postylli franciszkańskiej, ks. J. Królikowski wygłosił referat: „Abyśmy, gdy dzień obietnicy nadejdzie, mogli też więc wstąpić z Nim
i ciałem”. Niebo w kazaniach głoszonych w Przemyślu w latach 1696–1697 w świetle anonimowej
postylli franciszkańskiej, na konferencji Niebo w humanistyce, w przyrodoznawstwie, w teologii,
Kielce, 18–20 V 2015 r. Referat został złożony do druku.
8. Ks. Janusz Królikowski wygłosił referaty:
– „Ut mens concordet voci” – reperkusje w wypowiedziach zakonników polskich na temat ducha
śpiewu w liturgii, na międzynarodowej konferencji naukowej Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych, Jasna Góra, 5–8 V 2015 r. Artykuł został złożony do druku;
– Kasata oratorium filipinów w Świętej Górze a początki ich oratorium w Tarnowie. Nowe życie
skasowanej instytucji w nowym miejscu na konferencji Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego
po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska przekazanego Cerkwi
Prawosławnej lub Kościołom protestanckim, Serpelice, 3–5 IX 2015 r.
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ZESPÓŁ V
Marcin JEWDOKIMOW
Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 XI 2014 do 31 X 2015 r.*
W okresie sprawozdawczym prowadzono analizę danych zebranych we wcześniejszych okresach. Zaowocowało to przygotowaniem i wygłoszeniem wystąpienia na międzynarodowej
konferencji Old religion and new spirituality: continuity and changes in the background of secularization (Uniwersytet w Tartu, Estonia, 26–29 V 2015 r.)1. Celem konferencji była refleksja na
temat procesów sekularyzacyjnych oraz ich przyczyn i konsekwencji w różnych państwach,
a także szerokie porównanie ich z sytuacją Estonii, a więc państwa „silnie zsekularyzowanego,
charakteryzującego się malejącym znaczeniem zinstytucjonalizowanej religii (deinstytucjonalizacja) i spadkiem praktyk chrześcijańskich (dechrystianizacja)”2.
Referat zaprezentowany przez autora niniejszego sprawozdania, pt. From secularization to restitution. A fate of monasteries in Poland in the context of contemporary transformations of religion, wpisywał się w zainteresowania konferencyjne przynajmniej na dwa sposoby. Po pierwsze, łącząc perspektywę historyczną z analizami socjologicznymi, stanowił przykład podejścia
interdyscyplinarnego. Po drugie, dyskutował funkcjonowanie pamięci o klasztorach i kasatach
klasztornych dziś, korzystając z badań przeprowadzonych w ramach Projektu w Wąchocku
i Opatowie. W pierwszej części wystąpienia przedstawiono problematykę kasat klasztornych
w XVIII i XIX w. na terytoriach polskich. W drugiej części pokazano, jak następował proces symbolicznych rekonstrukcji klasztorów cystersów i bernardynów, wskazując na ważność narracji
patriotycznej i turystycznej oraz znaczenia klasztorów w lokalnych pamięciach zbiorowych.
Zagadnienia poruszone podczas wystąpienia pokazują, że badania kasat klasztornych mogą
stanowić przyczynek do refleksji na temat zmieniającej się roli religii, a tym samym odsyłać
do problematyki szerszej niż tylko historyczna, stanowiącej podstawowy obszar refleksji w ramach tego Projektu.
Ponadto piszący te słowa opublikował artykuł recenzyjny inspirowany książką Łukasza Gawła
na temat szlaków dziedzictwa kulturowego3.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
1 Por. M. JEWDOKIMOW, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Old religion and new spirituality: continuity and changes in the background of secularization”, Tartu (Estonia), 26–29 V 2015 r., „Hereditas
Monasteriorum”, 6, 2015, s. 477–478.
2

http://orns.ut.ee/call-papers (dostęp: 29 XI 2015 r.).

3 IDEM, Rola szlaków dziedzictwa kulturowego dla nowego zdefiniowania funkcji klasztorów i sposobów
wykorzystania ich dziedzictwa kulturowego. Uwagi na marginesie książki Łukasza GAWŁA, „Szlaki dziedzictwa
kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania”, „Hereditas Monasteriorum”, 6, 2015, s. 455–459.
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ZESPÓŁ X
Urszula BOŃCZUK-DAWIDZIUK
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Sprawozdanie z prac nad wydaniem Akt Büschinga
w okresie od 1 V do 31 X 2015 r.*
W minionym półroczu poddano transliteracji pierwszą część akt dotyczących kolekcji malarstwa Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności we Wrocławiu (Königliches Museum für
Kunst und Altertümer) zgromadzonych przez J. G. G. Büschinga i przechowywanych obecnie
w zbiorach Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu pt. Büsching. Verzeichnisse die Gemälde Sammlung betreffend (sygn. Akc. 1948/862) w jednym poszycie (k. 1–93).
Wśród nich dominują inwentarze obrazów pochodzących głównie z klasztorów śląskich skasowanych edyktem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III w dniu 30 X 1810 r. Zbiór akt rozpoczyna się wykazem obrazów z klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna na Piasku i spisem
płyt miedziorytniczych Michaela Leopolda Willmanna z klasztoru cystersów w Krzeszowie. Na
kolejnych kartach znajduje się wykaz malarstwa barokowego z klasztoru cystersów w Lubiążu
oraz „jeszcze niesprzedanych na aukcji” dzieł sztuki z klasztoru cystersów w Jemielnicy. Wśród
dokumentów dotyczących galerii malarstwa znajduje się także spis dzieł z kolekcji komisarza
nadleśnictwa we Wrocławiu Friedricha Georga Graβhoffa. Innym dokumentem jest spis obrazów z podpisem Johanna Heinricha Christopha Königa, wrocławskiego malarza, który zajmował się konserwacją malowideł pochodzących z klasztorów śląskich i przeznaczonych do
uniwersyteckiej galerii malarstwa.
W niniejszym tomie „Hereditas Monasteriorum” jest prezentowana transliteracja kart 1–27, której dokonał dr Arkadiusz Wojtyła z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Transliteracja pozostałych dokumentów, spisanych na kartach 28–93, zostanie opublikowana w kolejnym, ósmym tomie „Hereditas Monasteriorum”. Edycja źródłowa została opatrzona
wstępem zawierającym oprócz informacji historycznych i edytorskich także komentarz krytyczny.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.

Kronika Projektu

541

ZESPÓŁ XI
Alina MĄDRY
Katedra Muzykologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Muzeum Instrumentów Muzycznych
oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 V do 31 X 2015 r.*
Pisząca te słowa oraz Magdalena Walter-Mazur wzięły czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych (Jasna Góra,
5–8 V 2015 r.)1, wygłaszając referaty oparte m.in. na materiałach pozyskanych w ramach prac
nad realizacją Projektu: Kapele klasztorne w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej: panorama i znaczenie zjawiska (A. Mądry) i Zakonnice – skryptorki i posesorki rękopisów muzycznych przechowywanych w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu (M. Walter-Mazur).
Pisząca te słowa uczestniczyła w zagranicznej konferencji Music Research in the Digital Age
(Nowy Jork, 21–26 VI 2015 r.), zorganizowanej przez International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) oraz International Musicological Society
(IMS)2. Na sesji tematycznej Central European music: Digital aspect of a research project wygłosiła referat pt. Das Projekt „Kulturerbe aus dem Nachlass von aufgelösten Klöstern auf dem Gebiet
der Ersten Polnischen Republik und Schlesiens im 18. und 19. Jahrhundert: Geschichte, Bedeutung,
Inventarisierung”, któremu towarzyszyła multimedialna prezentacja. Zostały w nim przedstawione główne cele naszego Projektu i sposoby jego realizacji oraz baza danych (Portal Wiedzy,
pw.kasaty.pl).
W dniach 5–9 X 2015 r. pisząca te słowa przeprowadziła kwerendę w Bayerische Staatsbibliothek w Monachium (Musikabteilung), której celem było dokładniejsze rozpoznanie znajdującej się tam części zbioru muzykaliów po kapeli wokalno-instrumentalnej działającej w XVIII w.
w opactwie cystersów w Obrze. Zbiór ten obejmuje 181 rękopisów, z których podczas tej kwerendy opracowano 263.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
1 Zob. M. DERWICH, Problematyka Projektu na konferencji „Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów
współczesnych”, Jasna Góra, 5–8 V 2015 r., HM, 7, 2015, s. 526–528.
2 Zob. A. MĄDRY, Sprawozdanie z udziału w międzynarodowej konferencji „Music Research in the Digital Age”,
Nowy Jork, 21–26 VI 2015 r., HM, 7, 2015, s. 529–530.
3 Zob. EADEM, Wstępne wyniki badań nad rękopisami muzycznymi ze skasowanego opactwa cystersów
w Obrze przechowywanymi w Bayerische Staatsbibliothek w Monachium, HM, 7, 2015, s. 265–279.
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ZESPÓŁ XII
Ewa HAUPTMAN-FISCHER
Katarzyna SPURGJASZ
Gabinet Zbiorów Muzycznych
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 V do 31 X 2015 r.*
W okresie sprawozdawczym nie prowadzono prac inwentaryzacyjnych.
Ewa Hauptman-Fischer oraz Katarzyna Spurgjasz wzięły udział w międzynarodowej konferencji naukowej Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych (Jasna Góra, 5–8 V
2015 r.), na której wygłosiły referaty Muzyczne podarunki. Dedykacje w śląskich rękopisach muzycznych proweniencji klasztornej (E. Hauptman-Fischer) oraz Sposób na prawdziwe szczęście.
XVIII-wieczne oratorium z klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu (K. Spurgjasz).
Ponadto Ewa Hauptman-Fischer wzięła udział w konferencji International Association of Music
Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML)1 współorganizowanej przez International Musicological Society (IMS) w Nowym Jorku w dniach 21–26 VI 2015 r., gdzie zaprezentowała oparty na materiałach pozyskanych w ramach prac nad Projektem referat Musical Gifts
with Dedications in Silesian Musical Manuscripts of Monastery Provenance. W ostatnim tomie
„Hereditas Monasteriorum” ukazał się oparty na materiałach pozyskanych w ramach prac nad
Projektem artykuł poświęcony nieznanym utworom Johanna Aloisa Lamba2.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
1 IAML to organizacja zrzeszająca biblioteki i bibliotekarzy muzycznych oraz osoby zainteresowane muzyką i zbiorami muzycznymi. Stowarzyszenie powstało w lipcu 1951 r. w Paryżu w celu nawiązania międzynarodowej współpracy bibliotek muzycznych oraz wspomagania działalności zawodowej bibliotekarzy
muzycznych. IAML jest liczącym się członkiem międzynarodowych organizacji bibliotecznych i muzycznych, m.in. IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). IAML skupia ok. 1850
instytucji i członków indywidualnych z 53 krajów.
2 E. HAUPTMAN-FISCHER, Nieznane utwory Johanna Aloisa Lamba w zbiorach muzycznych z dawnego opactwa
cystersów w Lubiążu. Przyczynek do biografii kompozytora, „Hereditas Monasteriorum”, 6, 2015, s. 85–100.
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ZESPÓŁ XIII
Andrzej KOZIEŁ
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Wrocławski

Sprawozdanie z prac nad projektem Klasztor Cystersów w Lubiążu. Katalog
dzieł sztuki w okresie od 1 V do 31 X 2015 r.*
Projekt Klasztor Cystersów w Lubiążu. Katalog dzieł sztuki jest realizowany przez zespół historyków sztuki w składzie: prof. dr hab. Jan Wrabec (emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego), dr Artur Kolbiarz (Uniwersytet Śląski) oraz prof. UWr, dr hab. Andrzej Kozieł (Uniwersytet Wrocławski, kierownik zespołu). Celem projektu jest stworzenie kompletnego digitalnego
katalogu wszystkich zachowanych dzieł sztuki (architektury, rzeźby, malarstwa i sztuk użytkowych), które przed 1810 r. znajdowały się w klasztorze cystersów w Lubiążu. Opracowanie
to obejmie wszystkie zachowane budynki architektoniczne, rzeźby kamienne i drewniane,
obrazy olejne na płótnie i desce, sprzęty użytkowe, a także elementy wystroju wnętrza, jak
kamienna rzeźba architektoniczna oraz sklepienne malowidła freskowe. Będzie to pierwszy
kompletny katalog wszystkich zachowanych dzieł sztuki z lubiąskiego klasztoru.
Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu Klasztor Cystersów w Lubiążu. Katalog dzieł sztuki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane następujące prace:
– tygodniowa kwerenda terenowa w dawnym opactwie cystersów w Lubiążu (wrzesień
2015 r.) poświęcona wstępnej inwentaryzacji elementów wystroju architektonicznego w dawnym klasztorze (J. Wrabec);
– kwerendy biblioteczne i archiwalne (Archiwum Państwowe we Wrocławiu i Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu) mające na celu zgromadzenie informacji źródłowych oraz odpowiedniej literatury naukowej do analizy i interpretacji dzieł malarstwa i rzeźby w dawnym
opactwie cystersów w Lubiążu (A. Kolbiarz, A. Kozieł);
– wstępne opracowanie pierwszej części not katalogowych do elementów malarskiego wystroju Pałacu Opackiego w dawnym opactwie cystersów w Lubiążu (A. Kozieł);
– typowanie fotografii wystroju architektonicznego do wykonania w dawnym klasztorze cystersów w Lubiążu (J. Wrabec);
– wykonanie dokumentacji fotograficznej do elementów wystroju architektonicznego w dawnym klasztorze cystersów w Lubiążu (fotograf Magdalena Pulik);
– redakcja 185 not katalogowych do elementów wystroju architektonicznego w dawnym
klasztorze cystersów w Lubiążu i scalenie ich ze zbiorem fotografii wykonanych na miejscu
przez fotografa M. Pulik (J. Wrabec).
Aktualny stan realizacji projektu Klasztor Cystersów w Lubiążu. Katalog dzieł sztuki można ocenić
jako dobry, planowy i dobrze rokujący na terminowe wykonanie całości opracowania w końcu
2016 r.
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
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ZESPÓŁ XVI
Łukasz GULDON
Archiwum Państwowe w Kielcach

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 V do 31 X 2015 r.*
W okresie sprawozdawczym prace prowadziły Iwona Pogorzelska i Anna Rogowska.
Iwona Pogorzelska kontynuowała kwerendę w zespołach archiwalnych przejmowanych do
zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach w latach 2014–2015. W tym okresie do archiwum
wpłynęło 49 nowych zespołów archiwalnych składających się z 17 977 j.a. i liczących 186,47
mb. Spośród nich do dalszej kwerendy wytypowano następujące zespoły: Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie z lat 1913–
1915; Fotografie, widokówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego antykwariusza z Kielc z lat 1890–1947; Muzeum Wsi Kieleckiej z lat 1967–1989; Księgi i akta
hipoteczne sądów w Starachowicach z lat 1828–1974. Po przeprowadzeniu kwerendy w tych
zespołach jedynie w zespole Fotografie, widokówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów
Januariusza Glibowskiego odnaleziono sześć pocztówek z pierwszej połowy XX w. przedstawiających klasztor na Karczówce.
Dalsza kwerenda zostanie przeprowadzona w materiałach aktualnie wpływających do Archiwum Państwowego w Kielcach. W chwili obecnej trwa przygotowywanie inwentarzy szczegółowych.
Anna Rogowska kontynuuje prace nad przygotowywaniem tekstów źródłowych do planowanej edycji zatytułowanej Zespół klasztorny po opactwie cystersów jędrzejowskich i jego wyposażenie w świetle zachowanych inwentarzy. Zakończyła kwerendę w zasobach Archiwum
Głównego Akt Dawnych, Archiwum Diecezjalnego w Kielcach oraz Archiwum Państwowego
w Kielcach, prowadzi kwerendę w Archiwum Państwowym w Radomiu. Oddanie książki do
druku planowane jest na maj 2016 r.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
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ZESPÓŁ XVII
Anna GADOMSKA
Archiwum Państwowe w Radomiu

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 V do 31 X 2015 r.*
W okresie sprawozdawczym sporządzono 29 sumariuszy (Anna Gadomska – 18, Anna Jaroszek
– 11) z 27 j.a. z zespołu Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej,
Siedleckiej i Lubelskiej w Radomiu, Sukcesje, dotyczących dwóch skasowanych w 1819 r. klasztorów. Ich druk jest planowany w przyszłości.
Sumariusze sporządzone przez Annę Gadomską:
– sygn. 3055, Lustracja dóbr supprymowanych klasztoru PP Norbertanek w Imbramowicach wojew. krakowskim, obw. olkuskim, kk. 145;
– sygn. 6008, Dowody zajęcia pod zarząd skarbu majątku po zniesionym klasztorze XX Franciszkanów w mieście Chęcinach, kk. 73 + nlb.;
– sygn. 6009, [Akta Rządu Gubernialnego Radomskiego tyczące się] zajęcia klasztoru XX Franciszkanów w Chęcinach, nlb.;
– sygn. 7403, Akt zajęcia klasztoru w Nowym Mieście Korczynie po XX Franciszkanach w zawiadywanie skarbu Królestwa, egzemplarz I, kk. 169;
– sygn. 10079, Akt zajęcia klasztoru XX Reformatów w Stopnicy w zawiadywanie skarbu Królestwa, egzemplarz I, nlb.;
– sygn. 11827, [Akta szczegółowe] zajęcia funduszów zniesionego klasztoru KK Franciszkanów
w mieście Chęcinach w roku 1864, ss. 103;
– sygn. 11860, [Akta] Gmachów, ogrodów i stawów pod miastem Jędrzejowem od r. 1858 K.K. Reformatom oddanych i zajęcia tegoż klasztoru [pozostawionych dalszey decyzji pod zarząd skarbu
od miesiąca listopada 1864 r.], nlb.;
– sygn. 12116, [Operat odbioru od górnictwa gmachów klasztornych po X.X. Cystersach w mieście
Wąchocku pozostałych, opisania tych szczegółowego i oszacowania tudzież zaprojektowania dalszego onych przeznaczenia], nlb.;
– sygn. 13161, [Akta szczegółowe rządu Gubernialnego Radomskiego tyczące się] dzienników
czynności delegowanych do zajęcia pod zarząd skarbowy majątków klasztornych w r. 1864, ss. 89;
– sygn. 13612, Akt Zajęcia, opisu i oszacowania majątku duchownego tak ruchomego jak i też
nieruchomego należącego do zniesionego klasztoru XX Bazylianów w mieście Chełmie, a obecnie
pod zarząd i zawiadywanie skarbu przeszłego, egzemplarz I, kk. 183;
– sygn. 13914, Dowody do operatu zajęcia pod zarząd skarbu dóbr należących do klasztoru księży
Franciszkanów w Górecku. Dowody do spisu tabelarycznego majątku duchownego należącego do
klasztoru księży Franciszkanów w Górecku, nlb.;

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
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– sygn. 14368, Dowody do protokołu szczegółowego przyjęcia pod zarząd skarbu majątku należącego do klasztoru księży Paulinów w Leśnej, ss. 134;
– sygn. 14473, Operat zajęcia pod zarząd skarbu majątku należącego do zamkniętego klasztoru
PP Wizytek w Lublinie [zawierający materiały lustracyjne do ustanowienia szacunku dóbr Krężnicy
Jara, Motycza i Rur do uposażenia tegoż klasztoru należących], ss. 591;
– sygn. 14894, Akt opisania i zajęcia majątku nieruchomego i ruchomego klasztoru XX Pijarów
w Opolu pod zarząd skarbu Królestwa Polskiego, kk. 44 + nlb.;
– sygn. 15088, Akt zajęcia, opisu i oszacowania majątku tak ruchomego jako też nieruchomego
należącego do zwiniętego klasztoru XX Franciszkanów w Puszczy Solskiej obecnie pod zarząd i zawiadywanie skarbu Królestwa przeszłych, egzemplarz III, ss. 344;
– sygn. 15404, [Egzemplarz I-y operatu zajęcia i lustracji majątku po zniesionym klasztorze Księży
Dominikanów w Terespolu], ss. 41;
– sygn. 15406, [Dowody do operatu zajęcia na rzecz skarbu majątku po zniesionym klasztorze
księży Dominikanów w Terespolu], ss. 59;
– sygn. 15580, [Zeszyt dowodów dotyczących się aktu zajęcia funduszów zamkniętego klasztoru
Księży Karmelitów w Woli Gułowskiej], ss. 205.
Sumariusze sporządzone przez Annę Jaroszek:
– sygn. 1462, Reparacji Klasztoru Świętokrzyskiego;
– sygn. 1503, Przeznaczenia Dozoru i Reparacji Budowli Klasztoru Wąchockiego;
– sygn. 2703, Akt okupacji funduszów klasztoru PP. Norbertanek w Busku w wojew. krakowskim;
– sygn. 6011, Zamknięcia klasztoru PP Franciszkanek w Chęcinach;
– sygn. 7111, Zajęcia klasztoru XX Benedyktynów [mylnie zamiast bernardynów] w Kazanowie;
– sygn. 7281, Zajęcia klasztoru XX Dominikanów w Klimontowie;
– sygn. 8244, Akta szczegółowe Rządu Gubernialnego Krakowskiego tyczące się okupacji dóbr
Klasztoru Kanoników regularnych grobu Chrystusowego Miechowic;
– sygn. 14117, Akt szczegółowego opisania zniesionego Klasztoru Księży Bernardynów w Jeleńcu
pod zarząd Skarbu Królestwa zajętych;
– sygn. 14903, Plik dowodów zawierających operat opisu i zajęcia pod zarząd skarbu majątku
należącego do klasztoru zniesionego księży Augustianów w Orchówku;
– sygn. 15090, Dowody do spisu tabelarycznego majątku duchownego należącego do kościoła
parafialnego i klasztoru XX Franciszkanów we wsi Puszcza Solska;
– sygn. 16547, Akta tyczące się gmachów po zgromadzeniu Panien Norbertanek w Imbramowicach Guberni Krakowskiej.
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ZESPÓŁ XIX
Marek L. WÓJCIK
Instytut Historyczny
Uniwersytet Wrocławski

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 V do 31 X 2015 r.*
W okresie sprawozdawczym zespół kontynuował prace nad edycją XIX-wiecznych repertoriów
dokumentów pochodzących z klasztorów skasowanych na Śląsku ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Od początku realizacji zadania odczytano już łącznie 30 repertoriów
(zob. tabela 1), co w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego oznacza przyrost
o siedem pozycji1. Przygotowywano także do druku pierwszy wolumin zaplanowanej wielotomowej serii repertoriów.
Tabela 1. Wykaz odczytanych repertoriów (stan na dzień 31 X 2015 r.)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Numer jednostki w ramach
zespołu Rep. 135
46
50
51
59
60
62
63
68
71
75
76
79
80
83
88
89
92
93
94
98
100

Numer repertorium
(sygnatura)
Rep. 53
Rep. 57
Rep. 58 (cz. 1)
Rep. 66 (cz. 1)
Rep. 66 (cz. 2)
Rep. 67 (cz. 1)
Rep. 67 (cz. 2)
Rep. 70
Rep. 73
Rep. 77
Rep. 78
Rep. 83
Rep. 84
Rep. 86
Rep. 91 (cz. 1)
Rep. 91 (cz. 2)
Rep. 94
Rep. 98
Rep. 99
Rep. 103
Rep. 105

Zakon/zgromadzenie
reformaci
dominikanie
dominikanki
krzyżowcy z czerwoną gwiazdą
krzyżowcy z czerwoną gwiazdą
norbertanie
norbertanie
dominikanie
dominikanie
dominikanie
reformaci
cystersi
cystersi
reformaci
cystersi
cystersi
dominikanie
magdalenki
dominikanie
bożogrobcy
franciszkanie

Siedziba zgromadzenia
(miejscowość)
Góra Świętej Anny
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Bolesławiec
Ząbkowice Śląskie
Głogów
Głogów
Krzeszów
Henryków
Jawor
Lubiąż
Lubiąż
Legnica
Nowogrodziec nad Kwisą
Nysa
Nysa
Środa Śląska

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
1 Zob. M. L. WÓJCIK, Sprawozdanie z prac w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r., „Hereditas Monasteriorum”,
6, 2015, s. 518–519.

Kronika Projektu

548

22
23
24
25

Numer jednostki w ramach
zespołu Rep. 135
103
104
106
107

Numer repertorium
(sygnatura)
Rep. 109
Rep. 110
Rep. 112
Rep. 114

26

108

Rep. 115

27
28
29
30

110
111
112
117

Rep. 117
Rep. 118
Rep. 119
Rep. 124

Lp.

Zakon/zgromadzenie
dominikanie
dominikanie
dominikanki
cystersi
kanonicy regularni
św. Augustyna
dominikanie
kapucyni
franciszkanie
karmelici

Siedziba zgromadzenia
(miejscowość)
Opole
Racibórz
Racibórz
Rudy
Olesno
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Strzegom
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Sprawozd a n ia z b a d ań ind y w id u alnych

Janina DZIK
Kraków

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 V do 31 X 2015 r.*
W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono prace nad Katalogiem barokowych malowideł w kościołach zakonnych na terenie dawnej Rzeczypospolitej oraz gromadzono informacje
nt. dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych w XVIII i XIX w.
Przeprowadzono następujące kwerendy:
– 5 VII 2015 r. – wizyta w Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Starej Wsi, wykonanie zdjęć malowideł zakrystii kościoła paulinów (jezuitów) pw. Wniebowzięcia
NMP w Starej Wsi;
– 6–7 VII 2015 r. – kwerenda w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, Delegatura w Krośnie (dokumentacje konserwatorskie kościołów w Zagórzu i Krośnie);
– 25–26, 29 VII 2015 r. – wizyta w sanktuarium maryjnym w kościele jezuickim pw. Nawiedzenia
NMP w Świętej Lipce (wykonanie zdjęć wnętrza kościoła jezuickiego, krużganków i muzeum,
kwerenda w archiwum parafialnym);
– 27–29 VII 2015 r. – kwerenda w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie (Święta Lipka, Stoczek Warmiński, Wozławki);
– 28 VII 2015 r. – kwerenda w Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim (zebranie materiałów o klasztorze pobernardyńskim w Stoczku Warmińskim (Klasztornym);
– 30 VII 2015 r. – kwerenda w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy (dotycząca kościoła pobernardyńskiego w Świeciu);
– 31 VII 2015 r. – wizyta w kościele bernardyńskim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (obecnie
parafialny) w Świeciu (wykonanie zdjęć, kwerenda w archiwum Urzędu Parafialnego);
– 1 VIII 2015 r. – wizyta w Muzeum Archidiecezjalnym w Gnieźnie oraz w kościele kanoników
regularnych (bazylice) pw. Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła w Trzemesznie;
– 2 VIII 2015 r. – wizyta w katedrze i w kościele klarysek w Bydgoszczy;
– 3–4 VIII 2015 r. – kwerenda w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura we Włocławku (materiały dotyczące malowideł w kościele bernardynów pw.
Zwiastowania NMP w Skępem);
– 9–11 VIII 2015 r. – wizyta w opactwie cystersów w Wąchocku, w tym w archiwum klasztornym
(wykonanie zdjęć w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Floriana);
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
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– 24 VIII 2015 r. – wizyta w Muzeum w Przeworsku – Zespole Pałacowo-Parkowym (wystawa
w związku z jubileuszem 550-lecia obecności bernardynów w Przeworsku), kościele bernardynów pw. św. Barbary w Przeworsku, kaplicy Grobu Bożego przy dawnym kościele bożogrobców pw. Zwiastowania NMP (obecnie kolegiata pw. Ducha Świętego);
– 25 VIII 2015 r. – kwerenda w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu;
– 26 VIII 2015 r. – kwerenda w Archiwum Państwowym w Przemyślu.
Ponadto prowadzono kwerendy w następujących instytucjach krakowskich: Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków, Archiwum OO. Karmelitów, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, Archiwum Prowincji OO. Bernardynów, Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, Archiwum UJ, Dział Rękopisów BJ.
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Dorota MATYASZCZYK
Poznań

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 V do 31 X 2015 r.*
1. Wystąpienia na sesjach:
– referat Dekoracje muzyczne w kościołach klasztornych na wybranych przykładach z Wielkopolski i Pomorza na konferencji Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych, Jasna
Góra, 5–8 V 2015 r.;
– referat Czy Kazimierz Wielki ufundował tzw. kielich kaliski dla opactwa cystersów w Lądzie? na
konferencji Lenda medii aevi: Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, Ląd, 13 VI 2015 r.;
– referat Kościoły i klasztory w Wielkopolsce przekazane ewangelikom i pełniące inne funkcje na
konferencji Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach
dawnej Rzeczypospolitej i Śląska przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom protestanckim, Serpelice, 3–5 IX 2015 r.;
– referat Dekoracje malarskie sklepienia kościoła cysterek w Owińskach jako przesłanie ksieni Rozalii Malczewskiej na konferencji Ziemia, człowiek, sztuka. Interdyscyplinarne studia nad ziemią,
Lublin, 12–13 X 2015 r.;
– referat Treści ideowe ołtarza głównego w kościele cystersów w Oliwie na konferencji Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnych Prus Królewskich. W 180.
rocznicę kasaty ostatnich klasztorów w Gdańsku, Gdańsk, 22 X 2015 r.
2. Publikacje wydane:
– Dorota MATYASZCZYK, Czy Kazimierz Wielki ufundował tzw. Kielich kaliski dla opactwa cystersów
w Lądzie ?, [w:] J. NOWIŃSKI (red.), P. MROZOWSKI (współpr.), Lenda medii aevi: Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, Ląd-Poznań-Warszawa
2015, s. 108–125.
– Dorota MATYASZCZYK, Przesłanie ksieni Joanny Malczewskiej w kościele cysterek w Owińskach,
[w:] U. MAZURCZAK (red.), Ziemia, człowiek, sztuka. Interdyscyplinarne studia nad ziemią: archeologia – historia – kultura – sztuka, Lublin 2015, s. 439–479.
3. Artykuły wysłane:
– Dorota MATYASZCZYK, Dekoracje muzyczne w kościołach klasztornych na wybranych przykładach,
materiały z sesji
– Dorota MATYASZCZYK, Treści ideowe ołtarza głównego i prezbiterium w kościele cysterskim w Oliwie, do Biuletynu Historii Sztuki [w recenzji]
4. Kwerendy:
– Kalisz, wrzesień 2015 r., Biblioteka Miejska, kwerenda „Kaliszanina”.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.
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Kronika Projektu

Wykonano również kwerendy ikonograficzne i bibliograficzne do powyższych wystąpień i artykułów.
5. Dokumentacja fotograficzna:
– Kalisz, wrzesień 2015 r. – dokumentacja fotograficzna kościołów i klasztorów: bernardynek
(przebudowany w XIX w. na fabrykę sukna Repphanów), bernardynów pw. Nawiedzenia NMP
(ob. jezuitów), franciszkanów pw. św. Stanisława Biskupa, jezuitów pw. św. św. Stanisława i Wojciecha wraz z kolegium (ob. Urząd Marszałkowski, delegatura), kanoników regularnych św. Augustyna pw. św. Mikołaja (ob. katedra), reformatów pw. św. św. Józefa i Piotra z Alkantary (ob.
sióstr nazaretanek pw. Świętej Rodziny), kolegiaty Wniebowzięcia NMP (ob. bazylika);
– Lublin, październik 2015 r. – prace konserwatorskie w najważniejszych kościołach na terenie
Lublina (m.in. jezuitów i dominikanów) i w czasie sesji wyjazdowej (Kazimierz nad Wisłą, Wilków, Opole Lubelskie, Piotrawin).

Kronika Projektu
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Mirosława SOBCZYŃSKA-SZCZEPAŃSKA
Zakład Historii Sztuki
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wybrane źródła rękopiśmienne do dziejów skasowanych klasztorów trynitarzy
w zasobie Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, Biblioteki Litewskiej
Akademii Nauk i Litewskiego Archiwum Historycznego w Wilnie.
Sprawozdanie z kwerendy przeprowadzonej w dniach 15–30 V 2014 r.*
Celem kwerendy było stworzenie częściowego inwentarza źródeł rękopiśmiennych związanych z zakonem Świętej Trójcy. Zawiera on 92 j.a. dotyczące klasztorów trynitarskich głównie
z terenu diecezji wileńskiej: w Brześciu Litewskim, Janowie Kowieńskim, Krzywiczach, Mołodecznie, Trynitopolu i Wilnie, a także w Beresteczku (3), Kamieńcu Podolskim (3) i Łucku (1).
W Dziale Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus Universiteto Bibliotekos,
Rankraščių Skyrius) kwerendą objęto trzy zespoły: F4 (Inwentarze majątków ziemskich / Žemeses inventoriai, 1501–1860), F5 (Różne rękopisy / Misrus, XVI w. – 1942 r.) i F57 (Kapituła
Wileńska / Vilniaus kapitula, XVII–XIX w.). Zawierają one XIX-wieczne akta wizytacyjne klasztorów w Brześciu Litewskim, Krzywiczach, Trynitopolu i Wilnie oraz dokumenty wytworzone
przez zakon. Największą wartość poznawczą mają: kronika klasztoru trynitopolskiego (sygn.
F4-A275/F4-18166) oraz zbiory dekretów i rozporządzeń kapituł i definitoriów prowincjalnych (sygn. F5-F-32352, z lat 1738–1792, oraz sygn. F5-F-32469, z lat 1731–1776).
Źródła odnoszące się do trynitarzy z zasobu Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie (Lietuvos Mokslų Akademijos Bibliotekos) zostały włączone do czterech zespołów: F9 (Zespół ogólny / Bendrasis fondas), F43 (Zespół Kapituły Wileńskiej / Vilniaus kapitulos fondas), F318 (Zespół
Kurii Arcybiskupstwa Wileńskiego / Vilniaus arkivyskupijos kurijos fondas) i F273 (Kolekcja Ludwika Alberta Zasztowta / Alberto Liudviko Žostauto kolekcija). Wśród przejrzanych dokumentów
dominują papiery gospodarcze konwentu wileńskiego. Na szczególną uwagę zasługuje kronika klasztoru w Beresteczku (sygn. F9-678) oraz dekrety definitoriów prowincjalnych (sygn.
F43-3824, F9-1725-1726).
W Centralnym Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie (Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas)
źródła do dziejów zakonu Świętej Trójcy znajdują się w zespole F694 (Wileńska Rzymskokatolicka Kuria Metropolitalna / Vilniaus Romos katalikų metropolijos kurija, 1468–1940). Oprócz akt
wizytacyjnych odnaleziono dokumenty dotyczące losów majątków skasowanych klasztorów.
Cennych informacji o dziedzictwie po klasztorze w Mołodecznie dostarczają inwentarze z lat
30. XX w. (sygn. 694-5-2557, 694-5-2568).
W sporządzonym inwentarzu tytuły dokumentów zostały podane w oryginalnym brzmieniu.
W przypadku ich braku w nawiasach podano tytuły nadane przez archiwistów lub autorkę
sprawozdania.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the Ministry of
Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities” for 2012–2016.

1–79v
b.p. [1–17]

F5-F-32471

F5-F-32520

F4-A-2243
(F4-35598)

ogólne

ogólne

ogólne, Trynitopol

Beresteczko;
zob też poz. 1

Brześć Litewski

Brześć Litewski

Brześć Litewski

Brześć Litewski

Brześć Litewski

Janów Kowieński

Kamieniec Podolski

Kamieniec Podolski

Kamieniec Podolski

Krzywicze

Mołodeczno

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1–291

F4-A-4902
(F4-39047)

F5-F-33020

F57-Б53-616
1–39

1–10r

109r

1–68

F5-F-33030

14–21v

F4-A-312
(F4-18224)

1–14r

1–8r

1

61v–75v

1–59v

1–60r

1–7r

F57-Б53-14

F57-Б53-204

F57-Б53-202+203

F57-Б53-201

F5-F-32469

F5-F-32469

F5-F-32352

1–309

F4-A-305
(F4-18218)

ogólne, Beresteczko

1

Numer karty

Sygnatura

Miejscowość

Lp.

1800

Inwentarz stanu Kościoła i Klasztoru [...] iakie Xięży Trynitarzom z dawna
w Mieście Brześciu ufundowanym przynależą...

Rationes seu Calculationes quas Secundum Constitutiones...

Opisanie stanu Kościoła Rzymsko Katolickiego Parafialnego Krzywickiego...

1758–1832

1837

1811–1843

1820–1843

Percepta Conventu Camenecensis Ord. S S.S. Trinitatis [...] die 1ª Mensis
Januarii 1820 Anni
Expensa Conventu Camenecensis Ord. S S.S. Trinitatis [...] die 1ª Mensis
Januarii 1820 Anni
Liber missarum...

1731–1829

Liber decretorum capituli et diffinitori nostri provincialis [...] pro Conventu
Camenecensi conscriptus.

1817

1804

Akt wizyty opisujący inwentarz kościoła i klasztoru JJXX Dominikanów
Brzeskich...
Opisanie kościoła i klasztoru XX Trynitarzów [...] w mieście Janowie...

1804

18...

Akt wizyty z opisaniem inwentarza, kościoła i klasztoru JJXX Trynitarzów...

Opisanie kościoła i klasztoru XX Trynitarzów...

1732–1751

1746–1808

Liber in quo scribuntur cum annotatione anni et diei Fratres Novitii receptu
ad N. S. et Caelestem habitum...

[zalecenia wizytatorów klasztoru trynitarzy w Brześciu Litewskim]

1731–1777

Liber in quo scribuntur Fratres quo ad susceptionem Habitu...

1731–1776

1738–1792

Decreta et ordinationes Nostri Diffi-is G-is F-ae Matris R. celebrami in nostro
Collegio Leopol.
Decreta et ordinationes Capituli vel Diffinitorii Provincialium

1746–1823

Zakres czasowy

Liber quatuor votorum essentialium, quae Fratres mediante professione
emittunt Ssmae Trinitatis, in hoc nostro Conventu Berestecensi...

Tytuł oryginalny

łacina

polski

łacina

polski

łacina, polski

polski

polski

polski

polski

łacina

polski

łacina

łacina

łacina

łacina

łacina, polski,
niemiecki

Język

Uwagi

tytuł w katalogu:
„inwentarz podawczy
kościoła Krzywickiego”

dwa egzemplarze

Brześć Litewski

fragment aktu wizyty

wydarte dwie karty
między kartami 36 a 37

Tabela 1. Źródła rękopiśmienne do dziejów skasowanych klasztorów trynitarzy w zasobie Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego
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F4-A275
(F4-18166)

Trynitopol;
zob. też poz. 4

Trynitopol

Trynitopol

Trynitopol

Trynitopol

Trynitopol

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1–14

b.p. [1–4]

1–17

F4-A-2204
(F4-35574)

F4-A-2422
(F4-35753)

F4-A-2467
(F4-35803)

F 57-Б53-13

F5-F-32511

F5-F-32511

F5-F-32511

F5-F-32502

1–13r

72v–71r

19r–21v

1–18r

1–102v

1–120r

b.p. [1–8]

F4-A-2203
(F4-35573)

F5-F-32483

1–40v

1–4r

1–4v

9–12v

9–13r

1–368

Numer karty

F 57-Б-53-1115

F 57-Б53-1112

F 57-Б53-1111

F 57-Б53-202+203

F 57-Б53-14

Sygnatura

Miejscowość

Lp.

1832

1832–1840

Opisanie kościoła XX Trynitarzy Trynitopolskich i rzeczy kościelnych
należących do tegoż Kościoła
[pisma, raporty dotyczące przekazania dominikanom z Werek przez
bpa wileńskiego Kłągiewicza części szat, sprzętów liturgicznych
i wyposażenia z klasztoru trynitopolskiego]

Wizyta kościoła i klasztoru XX Trynitarzów na Antokolu pod Wilnem...

1804

1833–1834

1833–1833

Księga przychodu pieniędzy do skrzyni 3ch kluczów klasztoru antokolskiego
XX trynitarzów...
Księga do zapisywania rozchodu pieniędzy z Arki 3ch kluczów...

1803–1825

1823–1829

1702–1795

1816

1848

1830

Liber missarum perceptarum...

[Księga rozchodów]

Liber in quo scribuntur decreta quae siant a Pbus Vibus in suis visitationibus

Opisanie Kościoła i Klasztoru XX. Trynitarzów...

Kronika Kościoła i Klasztoru Wileńsko-Antokolskiego XX. Trynitarzów...

Wizyta Kościoła i Klasztoru Wileńsko-Antokolskiego XX. Trynitarzów...

1818

1832

Wizyta Kościoła i Klasztoru Antokolskiego XX. Trynitarzów...

1817

Opisanie kościoła XX Trynitarzy Trynitopolskich i rzeczy kościelnych
należących do tegoż Kościoła

1817

1693–1836

Zakres czasowy

Opisanie kościoła i klasztoru Trynitopolskiego XX Trynitarzów...

Opisanie kościoła i klasztoru Trynitopolskiego XX Trynitarzów...

Protocolum Conventus Trinitopliensis

Tytuł oryginalny

polski

polski

polski

łacina

polski

łacina

polski

polski

polski

polski

polski, rosyjski

polski

polski

polski

polski

łacina, polski

Język

Uwagi

k. 22–70 niezapisane

paginacja do s. 10

drukowane tabele,
wypełnione odręcznie,
[k. 3v] – w bibliotece
4060 woluminów

kopia dokumentu o sygn.
F57-Б-53-1111

egzemplarz nr 101

egzemplarz nr 100

prawie połowa kart
niezapisanych

Kronika Projektu
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Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Miejscowość

ogólne

ogólne, Wilno

ogólne, Wilno

ogólne

ogólne

33

34

35

36

Lp.

1

2

3

4

5

F57-Б53-1114

F57-Б53-1113

F57-Б53-18

F57-Б53-14

Sygnatura

1–4r

1–4r

1–8r

1–13r

Numer karty

1817

1832

1832

Ведомость о состоянiи монастырей: Антокольско-Виленскаго
и Тринитарскаго Ордена...
Ведомость о состоянiи монастырей: Антокольско-Виленскаго
и Тринитарскаго Ордена...

1817

Zakres czasowy

Opisanie kościoła i klasztoru XX Trynitarzów...

Opisanie kościoła i klasztoru XX Trynitarzów Antokolskich...

Tytuł oryginalny

rosyjski

rosyjski

polski

polski

Język

F43-2821

F9-1774

F9-1725-1726

F9-1725-1726

F9-762

Sygnatura

1–2v

1–151

86r–98

1–85

1–90

Numer karty
lub strony

1817–1864

Liber Decretorum Communitatis Collegium Antokolensis ordinis
SS. Trinitatis...

[fragment akt definitoriów generalnych]

Liber vitae et mortis omnium tam vivorum quam tum
mortuorum
Religiosorum Ordinis Excalceatorum SSS. Trinitatis Red. Capt.
in inclyto Regno Poloniae et M.D.L. professorum

1795–1796

1837

1817–1841

1734–1792

Liber Commisarii Generalis Familiae Matris Redemptoris Ordinis
Discalceati SSS. Trinitatis Redempt. Captivor.

Decreta et Ordinationes Deffinitorii Provincialis...

Zakres czasowy

Tytuł polski

łacina

łacina

łacina

łacina

łacina, polski

Język

Uwagi

kopia dokumentu o sygn.
F57-Б-53-1113

tabelaryczne zestawienie
na podstawie wizyt
generalnych za rok 1830

egzemplarz nr 66
(„do kollegium”)

egzemplarz nr 65
(„do kollegium”)

skan dokumentu udostępniony:
http://www.mab.lt/paveldas/
mab04/40001/49397.pdf

jeden charakter pisma, najpóźniejsza
data śmierci 1837

35 zapisanych kart

Uwagi

Tabela 2. Źródła rękopiśmienne do dziejów skasowanych klasztorów trynitarzy w zasobie Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk

Miejscowość

Lp.
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Miejscowość

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Beresteczko

Lp.

6

7

8

9

10

11

12

13

F9-678

F273-1415

F273-400

F43-3825

F43-3824

F43-3822

F43-3820

F43-3681

Sygnatura

1–77

2

1–19

1–11v

1–181

1

1–2

1r

Numer karty
lub strony

1804

1691–1815

Protocollum Conventus Berestecensis Ordinis Discalceatorum
Ssmae Trinitatis Redemptionis Captivorum...

1750–1785

1815

Od bpa Wieńskiego do JXX Wizytatorów Zgromadzeń
i Prowincjałów Zakonnych
[Informacja o ukazie carskim odebranym 7 IX 1804 o konieczności sporządzenia i dostarczenia do kancelarii biskupiej
do 10 XI opisania kościołów, klasztorów i osób zakonnych,
funduszów ziemskich, sum funduszowych i legacyjnych,
konwiktów, sług kościelnych]

Decretum Ordinis Fratris Sanctissimae Trinitatis...

Zwyczaje święte Braci Bosych Zakonu Troycy Nayswiętszey
od Wykupienia Niewolników pisane przez B. Innocentego
od S. Michała Archanioła Ru1815 w Wrzesniu

1803–1842

b.d.

[fragment listu bpa Adriana Benedykta Klągiewicza
do trynitarzy w sprawie dyscypliny zakonnej]
[Akta definitoriów prowincjalnych]

1793

24 XII 1832

[list definitora i prezydenta kongregacji benedyktyńsko-cysterskiej w imperium Rosji Szymona Amatusa Janowskiego
do trynitarza o. Innocentego Krzyszkowskiego]

[fragment akt definitorium generalnego]

Zakres czasowy

Tytuł polski

łacina, polski

polski

łacina, polski

polski

łacina, polski

łacina

łacina

łacina

Język

na przedniej wyklejce adnotacja:
„Manuskrypt ten był własnością
(w r. 1849m) Xdza Innocentego
Krzyszkowskiego Ministra klasztoru
XX. Trynitarzów Wileńskich na Antokolu; na tymże Antokolu nabyłem
rękopis w r. 1891m u krewnych prałata M. Herburtta [podpis nieczytelny]”

luzy: manuskrypty, druki

skan dokumentu udostępniony:
http://www.mab.lt/paveldas/
mab04/40001/49401.pdf

skan dokumentu udostępniony:
http://www.mab.lt/paveldas/
mab04/40001/49400.pdf

druk, fragment kartki

w katalogu błędna data 1724;
skan dokumentu udostępniony:
http://www.mab.lt/paveldas/
mab04/40001/49396.pdf

Uwagi
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Miejscowość

Krzywicze

Łuck

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Lp.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

F273-348

F273-347

F273-345

F273-344

F273-341

F273-339

F43-3826

F43-1002

F43-12010

F43-10881

Sygnatura

1–2r

1–2r

1–9

1–10

1–8r

1–17r

1

4

10v

1–2v

Numer karty
lub strony

1820

1778

1816

1795

1795–1796

1711–1713

1720–1774

1864

1734

Expert dekretu oczwistego z protokołu sądow exdiwizorskich
między... Michałem Kosczycem staroste Zarzyckim a Wielm...
kredytorami... w maiętnośći Żucinie w powiecie Oszmianskim
Sytuowaney ferowanego...
Opisanie koscioła i klasztoru XX. Trynitarzów [...] na Przedmieściu Wileńskiem Antokol zwanem...
Ugoda między Konstantym Chomińskim a Trynitarzami
Antokolskimi względem kamienic wileńskich: Stara Minca,
Romerowska vel Brzostowska na ulicy Niemieckiej...
[Zrzeczenie się przez Aleksandra Tadeusza Wawrzeckiego,
wojskiego bracławskiego, kamienicy zwanej Stroczyńską
na rzecz trynitarzy antokolskich]
[2 dokumenty i 2 wypisy z ksiąg głównego trybunału
WXL w sprawie trynitarzy z Czechowiczami i inymi
o ekspulsację z dworku na Końskim Targu]
[Zapis wlewkowy Antoni Sapieżyny, wdowy po Janie
Kazimierzu na kamienicy sraomiennica zwanej 63 200 zł,
wypisy z ksiąg głównego trybunału WXL]
[Rzymsko-Katolickie Duchowne Kolegium do wizytatora
klasztorów o skasowaniu klasztoru trynitarzy na Antokolu
i zamknięciu ich kościoła]
Asekuracja XX. Trynitarzów Antokolskich dana Józefowi
Czerwińskiemu, chorążemu żytomierskiemu na odprawianie
mszy za legowaną sumę 2000 zł.

1832–1838

Опись фундушовыхъ капиталовъ переданныхъ духовному
депутату монастыря Кiрживицкаго...
[Raport komisji powołanej przez bpa Bożydara Podhoreńskiego w sprawie skargi o. Krzyszkowskiego na prowincjała
o. Szawarnowskiego]

Zakres czasowy

Tytuł polski

polski

rosyjski

polski

polski

polski

polski

polski

polski

polski

rosyjski, polski

Język

kamienica zwana Stroczyńską
znajdowała się na Rynku,
pod ratuszem

skan dokumentu udostępniony:
http://www.mab.lt/paveldas/
mab04/40001/49402.pdf

dekret w sprawie sporu między
Michałem Kosczycem a wierzycielami,
m.in. klasztorem trynitarzy w Wilnie

dwa egzemplarze

Uwagi
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Kronika Projektu

Miejscowość

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Lp.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

F273-383

F273-383

F273-380

F273-380

F273-376

F273-362

F273-358

F273-356

F273-355

F273-354

F273-353

Sygnatura

6–7

1–5

3–10v

1

k.1r

1–5v

1–2r

1–2r

1–20

1–6

1–4

Numer karty
lub strony

1720
1720

1723

1743

1709

1790

1720

1724

1716

1717

[1 dokument i 2 wypisy z ksiąg głównego trybunału
WXL w sprawie trynitarzy z Chomińskimi o kamienicę zwaną
Stroczyńską]
Wypis z ksiąg trybunału spraw potocznych] proces ex parte JXX
Trynitarzów Antokolskich o zgorzenie kamienicy Stroczyńskiej...
Dekret konsystorski w sprawie z X.J. Plebanem kościoła S. Nikodema i Józefa w Wilnie przeciw XX. Trynitarzom i Januszkiewiczem [spór o czynsz za kamienicę zwaną Stroczyńską]
[Wypis z Xiąg Głło Trybunału spraw dotyczący nadania trynitarzom gruntów na Antokolu przez Jana Kazimierza Sapiehę]
[zgoda trynitarzy na sprzedaż domu i budynków
gospodarczych wybudowanych na ich terenie antokolskim
przez rurmistrza Iwaszkiewicza]
Siesickiego poświadczenie oddania w dzierżawę dworku
na Antokolu trynitarzom, aby gospodarz tego dworku
nie bronił im do niego dostępu
[Wypis z ksiąg głównego trybunału WXL dotyczący oddania
trynitarzom w zastaw za pożyczkę w wysokości 1000 zł domu
na Antokolu przez Jana Chryzostoma Siesickiego]
[dokumenty dotyczące sprzedaży drewnianego domu na
Antokolu, na placu trynitarzy, Mikołajowi Kazimierzowi
Chmielnickiemu, koniuszemu powiatu brasławskiego
przez Annę Teresę Ćwińską]
[akt sprzedaży trynitarzom przez Annę Teresę Ćwińską domu
znajdującego się na ich terenie antokolskim]

1714

[Wypis z ksiąg głównego trybunału WXL w sprawie trynitarzy
z Czechowiczami i innymi o ekspulsację z dworku na Końskim Targu]
Zapis wlewkowy Jana Pawłowicza dla trynitarzy

Zakres czasowy

Tytuł polski

polski

polski

polski

polski

polski

polski

polski, łacina

polski

polski

polski

polski

Język

dwa egzemplarze

Uwagi
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Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

35

36

37

38

39

40

41

42

F318-9878

F318-1221

F318-1210

F318-62

F273-3075

F273-2053

F273-398

F273-386

Sygnatura

32

138

23

70

1–4v

1r

1r

1r

Numer karty
lub strony

1795

1724

Oblig od JW. Xiężny z Sapiehów Puzyniny, starościny
szaternickiej...
[Wypis z ksiąg głównego trybunału WXL dotyczący przyznania
trynitarzom prawa do placu i dworku na Antokolu, zapisanego
im przez Krukowskich]

1824
1862–1864

Žurnal pism urzędowych klasztoru księžy Trynitarzow
Wilenskich od dnia I stycznia 1862 roku

1862

Liber Missarum Pertinens ad Collegium Antocolense...

Книга Для записи Прихода и Расхода...

1861

1766

[pozwolenie bpa Ignacego Massalskiego na przeniesienie statui
Jezusa Nazareńskiego do głównego ołtarza kościoła trynitarzy
na Antokolu oraz zaproszenie na tę uroczystość]

Книга Для записи Прихода и Расхода денег...

1780

Zakres czasowy

[pozwolenie bpa Ignacego Massalskiego na wprowadzenie
do kościoła trynitarzy na Antokolu obrazów i mszy ku czci
bł. Michała od Świętych]

Tytuł polski

polski, rosyjski

łacina

rosyjski

rosyjski

polski

polski

łacina, polski

łacina

Język

druk

Uwagi

Miejscowość

Brześć Litewski

Janów Kowieński

Mołodeczno

Mołodeczno

Mołodeczno

Lp.

1

2

3

4

5

F694-5-2568

F694-5-2557

F694-1-3819

F694-1-4014

F694-1-4014

Sygnatura

8–11v

6r–12r

1–41r

484r–488r

480r–483v

Numer karty

Inwentarz kościoła rz.-katolickiego parafialnego w Mołodecznie

Inwentarz kościoła rz.-katolickiego parafialnego w Mołodecznie

1928

1934

1830

1818

Wizyta Klasztoru XX. Trynitarzow Janowskich Gubernij Wilneńskiey
powiatu i dekanatu Kowieńskiego...
Wizyta Klasztoru Księży Trynitarzów [...] w miasteczku Mołodecznie

1818

Zakres czasowy

Wizyta klasztoru brzeskiego Xieży Trynitarzow w Gubernii Grodzienskiey
w Powiecie i Dekanacie Brzeskiem...

Tytuł polski

polski

polski

polski

polski

polski

Język

Uwagi

Tabela 3. Źródła rękopiśmienne do dziejów skasowanych klasztorów trynitarzy w zasobie Litewskiego Archiwum Historycznego w Wilnie

Miejscowość

Lp.
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Miejscowość

Trynitopol

Trynitopol

Trynitopol

Trynitopol

Trynitopol

Wilno

Wilno

Wilno

Wilno

Lp.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F694-1-4014

F694-1-3671

F694-1-1782

F694-1-1036

F694-1-4422

F694-1-4014

F694-1-3671

F694-1-1521

F694-1-1521

Sygnatura

467r–474r

670r–709v

30–31r

1–10v

1

475r–479v

710r–747v

1–728r

1–728

Numer karty

Wizyta Klasztoru Antokolskiego...

Wizyta Kościoła i Klasztoru wileńskiego antokolskiego XX. Trynitarzy...

Wiadomość o stanie klasztoru i kościoła sztutnych Xięży Trynitarzów
Wileńskich
1818

1820

1845

1755–1832

1720

Дело по ходатайству Виленского монастыря Тринитарoв
о взыскании фундушoвых суммм из кн. Сапеги

1818

Wizyta Klasztoru Trynitopolskiego...

1820

Kontrakt ze snycerzem Fridrichem Quetzany na wykonanie dwóch ołtarzy
bocznych, ołtarza do kaplicy i ambony do kościoła trynitarzy w Trynitopolu

Wizyta Kościoła i Klasztoru Trynitopolskiego...

1832–1880

O kapitałach skasowanego trynitarskiego klasztoru zabezpieczonych
na dobrach Radziwiłach

Zakres czasowy
1832–1880

Tytuł polski
Дело о капиталах упразднённого Тринитопольского монастыря
Тринитаров обеспеченных на имениях Радзивилоб

polski

polski

polski

polski, łacina

polski

polski

polski

rosyjski, polski

rosyjski, polski

Język

Uwagi

Kronika Projektu
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Książki nadesłane
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Giancarlo ANDENNA, Laura GAFFURI, Elisabetta FILIPPINI (red.), Monasticum regnum. Religione e politica nelle pratiche di governo tra Medioevo ed Età Moderna (Vita regularis – Ordnungen und
Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter, 58), Münster: LIT, 2015, ss. 224, indeksy: geograficzny i osób
„Archaeologia Historica Polona”, 22, 2014, ss. 237
„Archeologia Medievalia”, 7, 2008, ss. 358, 66 il., 1 mapa, 12 planów, streszczenia w językach
angielskim i francuskim [dar Adriana Andrei Rusu]
Kazimierz BADZIAK, Karol CHYLAK, Małgorzata ŁAPA, Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1924 roku [A Multidenominational Łódź. The History of Religious Communities until
1924], Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, ss. 707, 39 il., 13 tab., 16 planów,
bibliografia, indeks osób, indeks nazw geograficznych, streszczenie w językach angielskim,
niemieckim i rosyjskim
ks. Tomasz BŁASZCZYK, Zakony na Śląsku w dobie Kulturkampfu [Religious Orders in Silesia During the
Kulturkampf Period] (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Rozprawy Naukowe, 54), Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 2004, ss. 337, indeks nazwisk [dar Autora]
Bonifratrzy. Z Andaluzji do Polski [Brothers of St. John of God. From Andalusia to Poland], fotografie Adam BUJAK, Wacław KLAG, Kraków: Biały Kruk, 2009, ss. 216, 213 il., tekst równoległy w językach polskim, angielskim i włoskim [dar OO. Bonifratrów z Wrocławia]
Aneta BUKOWSKA, Najstarsza katedra w Poznaniu. Problem formy i jej genezy w kontekście architektury około roku 1000 [The Oldest Cathedral in Poznań. The Problem of its Form and Origins in the
Context of Architecture Around 1000], Kraków: „Societas Vistulana”, 2014, ss. 313, 227 il. + 8 tablic,
streszczenie w języku angielskim, wykaz reliktów, bibliografia, indeksy: osób i topograficzno-rzeczowy
„Bulletin du CERCOR”, 39, 2015, ss. 160
Jarosław CHARKIEWICZ, Kult świętych w kościele prawosławnym. Teologia, historia, formy, typologia
[The Cult of Saints in the Orthodox Church. Theology, History, Forms, Typology], Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna, 2015, ss. 480, 32 il., streszczenie w języku angielskim
Chrześcijaństwo na Pomorzu w X–XX wieku. Materiały pokonferencyjne pod redakcją Józefa Borzyszkowskiego [Christianity in Pomerania in the 10th–20th Centuries. Conference Proceedings
Edited by Józef Borzyszkowski], Gdańsk-Słupsk: Instytut Kaszubski, Muzeum Pomorza Środkowego, 2001, ss. 315, 34 il., 1 mapa, 3 plany
Diarium itineris Remigii Zawadzki Romam pro capitulo generali peregrinantis = Diariusz podróży Remigiusza Zawadzkiego pielgrzymującego do Rzymu na kapitułę generalną (1750) [Diary of
Remigiusz Zawadzki’s Pilgrimage to Rome to the General Chapter (1750)], z rękopisu odczytał
i opracował Marian CHACHAJ, przeł. Marian CHACHAJ, Marta CZAPIŃSKA, wstęp Anzelm SZTEINKE
OFM, Bogdan ROK (Peregrinationes Sarmatarum, 2), Kraków-Wrocław: Księgarnia Akademicka, 2014, ss. 184, 1 mapa na wkładce, podsumowanie w języku angielskim, indeks osobowy
i geograficzny, słowniczek
Maciej DORNA, Mabillon i inni. Rzecz o powstaniu dyplomatyki [Mabillon and Others. On the Origins of Diplomatics], Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2014, ss. 230, streszczenie w języku
angielskim, bibliografia
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Książki nadesłane

Ecclesia Regnum Fontes. Studia z dziejów średniowiecza [Ecclesia Regnum Fontes. Studies in Medieval History], Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015, ss. 773, 17 il.,
1 mapa, 4 tab., 2 wykresy [prace ofiarowane Profesor Marii Koczerskiej]
Tom GAENS, Francis TIMMERMANS (red.), Tradition et transformation. Les chartreux dans l’Europe
médiévale et moderne. Colloque international à l’occasion du 650e anniversaire de la fondation
de la chartreuse de Liège (6–8 octobre 2010) (Annalecta Cartusiana, 306), Saint-Étienne: CERCOR,
2015, ss. 427, 24 il., bibliografia, indeks
Anna GALAR, W europejskiej wspólnocie cysterskiej. Udział cystersów z historycznych ziem polskich
w Kapitułach Generalnych w Cîteaux (XII–XVIII w.) [In the European Cistercian Community. The
Participation of the Cistercians from the Historical Polish Lands in the General Chapters in Cîteaux
(12th–18th Centuries] (Cistercium Mater Nostra. Studia et Documenta, 2), Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2014, ss. 635, 41 tab., 10 wykresów, 3 il.,
5 map, indeksy: osób, nazw geograficznych i topograficznych [dar Autorki]
Patrycja GĄSIOROWSKA, Konwent klarysek krakowskich do końca XVIII wieku. Studium prozopograficzne [The Convent of the Poor Clares in Cracow until the End of the 18th Century. A Prosopographical Study] (Polska Akademia Umiejętności, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego,
113), Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015, ss. 470, płyta CD z aneksami I–IV, 8 tab.,
1 wykres, indeks nazwisk, streszczenia w języku angielskim [dar Autorki]
Piotr GÓRECKI, The Text and the World. The „Henryków Book”. Its Authors, and their Region, 1160–
1310, Oxford: Oxford University Press, 2015, ss. 288, 4 mapy, indeks, bibliografia [dar Autora]
Ana-Maria GRUIA, Religious Representations on Stove Tiles from the Medieval Kingdom of Hungary
(Bibliotheca Musei Napocensis, 42), Cluj-Napoca: Editura „Mega”, 2013, ss. 513, 125 il., tab., bibliografia, katalog zabytków z 420 il., indeks miejscowości [dar Adriana Andrei Rusu]
Piotr GRYGLEWSKI, „De Sacra Antiquitate”. Odwołania do przeszłości w polskiej architekturze sakralnej XVI wieku [“De Sacra Antiquitate”. References to the Past in Polish Sacred Architecture of the
16th Century], Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2012, ss. 480, 108 il., 10 planów, bibliografia,
streszczenie w języku angielskim, indeks osobowy
ks. Michał Marian GRZYBOWSKI, Leszek ZYGNER, Episkopat Płocki w latach 1075–2015. 940 lat istnienia diecezji [The Episcopate of Płock in 1075–2015. 940 Years of the Diocese], Płock: Towarzystwo
Naukowe Płockie, 2015, ss. 463, 70 il. [dar Leszka Zygnera]
Reinhold HEIDENSTEIN, Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594. Ksiąg XII [History of
Poland from the Death of Sigismund Augustus until 1594. Twelve Books], przeł. Michał GLISZCZYŃSKI, oprac. i wyd. Janusz BYLIŃSKI, Włodzimierz KACZOROWSKI, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia
Św. Krzyża, 2015, ss. 846, 51 il., 1 plan, indeks osób i miejscowości
Hildegard HERRMANN-SCHNEIDER (red.), Die Orgel von Johann Konrad Wörle (Giovanni Corrado Verlé), 1701 Vils – 1777 Rom. Im Oratio del Crocifisso Rom (1744). Ein Klangporträt, Innsbruck: Institut
für Tiroler Musikforschung, 2015, ss. 96, 22 il. + 2 płyty CD [dar Redaktorki]
Daniel KALINOWSKI (red.), Wielkie Pomorze. Wierzenia i religie [Great Pomerania. Beliefs and Religions], Gdańsk-Słupsk: Instytut Kaszubski, Akademia Pomorska w Słupsku, 2015, ss. 384, 66 il.,
1 wykres, artykuły i streszczenia w językach polskim i niemieckim
Katedra w Grodnie [The Cathedral of Grodno], oprac. Maria KAŁAMAJSKA-SAEED (Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, red. Jan K. OSTROWSKI,

Książki nadesłane
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IV; Kościoły i Klasztory Rzymskokatolickie Dawnego Województwa Trockiego, red. Maria KAŁAMAJSKA-SAEED, 2), Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2015, ss. 228, 581 il.,
bibliografia, indeks nazwisk i miejscowości
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego [Roman Catholic Churches and Monasteries in the Former Province of Brest-Litovsk], t. 2, red. Anna OLEŃSKA (Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, red. Jan
K. OSTROWSKI, V/2), Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2014, ss. 456, 589 il.,
bibliografia, indeks nazwisk i miejscowości
ks. Tadeusz KOZŁOWSKI, Aleksander Krzysztof SITNIK OFM, Bernardyni łowiccy. Historia klasztoru
i kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Łowiczu (1469–1806) [The Bernardines of Łowicz. History
of the Monastery and Church of St. Bartholomew the Apostle in Łowicz (1469–1806)], Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo Calvarianum, 2015, ss. 148, 8 il., 1 tab. [dar o. Aleksandra Krzysztofa
Sitnika]
Pavel Otmar KRAFL, Ecclesia in Glacz frequencius a Christi Fidelibus visitetur. Kapitoly z dějin
kladské kanonie v době předhusitské [= Kościół w Kłodzku najczęściej odwiedzany przez wiernych. Wybrane zagadnienia z dziejów kanonii kłodzkiej w dobie przedhusyckiej = The Church in
Kłodzko Most Frequently Visited by the Faithful. Selected Topics from the History of the Kłodzko
Canonry in the Pre-Hussite Period], Brno: Masarykova, 2015, ss. 198, 2 tab., indeks osób i miejscowości [dar Autora]
Konrad KUCZARA, Grecy w Kościołach wschodnich w Rzeczypospolitej (1585–1621) [The Greeks in
the Eastern Churches of the Polish-Lithuanian Commonwealth (1585–1621)], Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, ss. 292, streszczenie w językach angielskim i rosyjskim, indeks nazwisk,
bibliografia, aneks
Anna LEDZIŃSKA, Gramatyka wobec sztuk wyzwolonych w pismach Izydora z Sewilli. Origo et fundamentum liberalium litterarum [Grammar and Liberal Arts in the Writings of Isidore of Seville.
Origo et Fundamentum Liberalium Litterarum], Kraków: Polska Akademia Nauk, Instytut Języka
Polskiego, 2014, ss. 274, streszczenie w językach polskim i angielskim, bibliografia
Kacper MANIKOWSKI, Kościół św. Barbary w Drogosławiu – historia niemieckiej wspólnoty katolickiej
do 1946 roku [The Church of St. Barbara in Drogosław – the History of the German Catholic Community until 1946], Nowa Ruda: Usługi Poligraficzne Bogdan Kot vel Kokociński, 2015, ss. 243,
aneksy, bibliografia, indeks osobowy, streszczenie w języku niemieckim
Modlitewnik Olbrachta Gaszołda kanclerza wielkiego litewskiego 1528 r. [The Prayer Book of Olbracht Gaszołd, Grand Chancellor of Lithuania, 1528], faksymile, wstęp Wiesław WYDRA (Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris Fascimilia), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Adama Mickiewicza, 2015, ss. 88 + faksymile rękopisu, wstęp w językach polskim i angielskim
Le nécrologe primitif de la Grande Chartreuse, oprac. Jean-Loup LEMAITRE, Sylvain EXCOFFON (Analecta Cartusiana, 309), Saint-Étienne: CERCOR, 2015, ss. 89, 19 il., indeksy
Dominik NOWAKOWSKI (red.), Słownik wsi śląskich w średniowieczu [The Dictionary of Silesian Villages in the Middle Ages], t. 1: Powiat lubiński [The District of Lubin], oprac. Dagmara ADAMSKA,
Agnieszka LATOCHA, Dominik NOWAKOWSKI, Aleksander PAROŃ, Marcin SIEHANKIEWICZ, Robert SIKORSKI, Wrocław: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Oddział we Wrocławiu, 2014,
ss. 308, 98 il., 38 planów, 88 tablic, streszczenie w języku niemieckim, indeks nazw miejscowych
i osobowych
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Janusz NOWIŃSKI (red.), Przemysław MROZOWSKI (współpr.), Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania [Lenda Medii Aevi. Medieval Treasures of the Former Abbey of Ląd – New Discoveries, Latest Research], Ląd-Poznań-Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, 2015, ss. 168, 126 il., 1 mapa, 2 plany,
streszczenia w języku angielskim, bibliografia
Urszula PAWLUCZUK, Osiemnastowieczne Wilno – miasto wielu religii i narodów [18th-Century Vilnius – a City of Many Religions and Nations], Białystok: Wydawnictwo i Drukarnia Libra, 2015,
ss. 350, 14 il., 5 map, 5 planów, bibliografia, podsumowanie w językach angielskim i rosyjskim,
indeks geograficzny i nazwisk [dar Autorki]
ks. Michał PIELA SDS, Książę Kardynał dr Adolf Johannes Bertram jako przewodniczący Konferencji
Episkopatu Niemiec (Fuldajskiej Konferencji Biskupów) w latach 1920–1945 [Prince Cardinal Adolf
Johannes Bertram as the Head of the Conference of the German Episcopate (Fulda Conference of
Bishops) in 1920–1945], cz. 1: Do końca istnienia Republiki Weimarskiej [Till the End of the Weimar
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Zasady dotyczące przygotowania nadsyłanych tekstów
1. Kontakt:
a) teksty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: hereditas.redakcja@gmail.com
b) wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: www.hm.kasaty.pl
2. Objętość tekstów:
a) rozprawy i edycje źródłowe: do 4 arkuszy wydawniczych
b) artykuły: do 2 arkuszy wydawniczych
c) polemiki i recenzje: do 1 arkusza wydawniczego
d) sprawozdania, nekrologi etc.: do 0,5 arkusza wydawniczego
(1 arkusz wydawniczy to 22 strony znormalizowanego maszynopisu, czyli około
40 000 znaków ze spacjami)
3. Wymagania techniczne:
a) formatowanie: czcionka Times New Roman, 12 p. tekst, 10 p. przypisy
b) akapity i przypisy bez wcięcia
c) prosimy nie stosować żadnego dodatkowego formatowania (np. w postaci łamania
szpalty i ręcznego przenoszenia wyrazów)
4. Ilustracje, tabele, wykresy:
a) ilustracje: bez limitu ich liczby, przy czym w papierowej wersji czasopisma
zamieszczać będziemy wyłącznie ilustracje czarno-białe
– opatrzone numeracją ciągłą cyframi arabskimi, podpisami i podaniem źródła
pochodzenia, np.:
Ryc. 3. Pieczęć herbowa opata henrykowskiego Wincentego z 1534 r. (Archiwum Państwowe
we Wrocławiu, Rep. 88, nr 282a)

– umieszczone w miejscu, w którym powinny się znaleźć w wersji publikowanej,
dodatkowo przesłane w osobnych, czytelnie opisanych plikach w formatach JPG, TIF
lub PNG o rozdzielczości minimum 300 dpi
– autor bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie praw autorskich do dołączonego przez siebie do utworu materiału ilustracyjnego; zatem, jeżeli ilustracje
są chronione prawami autorskimi, należy dostarczyć pisemną zgodę autora lub
właściciela praw (wraz z czytelnym podpisem) na ich reprodukcję i publikację w sieci
b) tabele i wykresy: kolejno ponumerowane cyframi arabskimi i opisane, np.:
Tabela 24. Nadania immunitetów dla komturii śląskich w latach około 1250–1400

– powinny być zamieszczone we właściwym miejscu bezpośrednio w tekście
5. Edycje źródłowe:
a) prosimy o stosowanie się do ogólnie przyjętych instrukcji wydawniczych
b) przypisy rzeczowe do edycji konstruujemy według zasad obowiązujących w HM
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6. Co należy dołączyć:
a) treściwe, przedstawiające główną tezę streszczenie w języku polskim lub angielskim
o objętości około 1 strony znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami)
b) afiliację
c) wypełniony kwestionariusz osobowy nadesłany przez Redakcję
d) słowa kluczowe – od kilku do kilkunastu słów precyzyjnie oddających treść
artykułu, np. do artykułu Klaryski krakowskie a powstanie kościuszkowskie 1794 r. będą
to:
klaryski, Kraków, powstanie kościuszkowskie, rozbiory Polski, fiskalizm, zabór mienia, kontrybucja wojenna, podatek, patriotyzm, finansowe wsparcie

e) ilustracje etc. według p. 4
7. W tekstach należy:
a) stosować znaki specjalne i interpunkcyjne zgodnie z zasadami obowiązującymi
w języku tekstu
b) przy przywoływaniu jakichkolwiek nazwisk (badaczy, autorów, postaci historycznych) podawać za pierwszym razem imię w pełnym brzmieniu, a za każdym kolejnym,
o ile zachodzi taka potrzeba, inicjał imienia
c) stosować tradycyjne przypisy dolne według wytycznych zamieszczonych w p. 8
d) zapisywać nazwy miesięcy w datach za pomocą cyfr rzymskich, gdy występują
one razem z dniem i rokiem, oddzielając poszczególne elementy daty za pomocą
spacji (np. 9 IV 1241 r., 15 VII 1410 r.), w innych natomiast wypadkach słownie (np.
9 kwietnia, w kwietniu 1241 r.)
8. Konstrukcja przypisów:
a) nazwiska autorów, redaktorów, wydawców, tłumaczy etc. zapisujemy kapitalikami
(np. MABILLON)
b) imiona podajemy zawsze tylko w postaci inicjału (inicjałów)
c) redaktorów wydawnictw zbiorowych umieszczamy przed tytułem, zamieszczając
po nazwisku w nawiasie okrągłym skrót ich funkcji zgodny z językiem artykułu
d) tytuły monografii, prac zbiorowych, wydawnictw źródłowych i artykułów
zapisujemy kursywą
e) tytuły czasopism zapisujemy antykwą w cudzysłowie, oddzielając przecinkami
tom, rok, numer/zeszyt, cytowane strony
f) tytuły serii wydawniczych zapisujemy przed miejscem wydania, w nawiasie,
antykwą, oddzielając przecinkami tom, część etc.
g) po tytule publikacji zamieszczonej w opracowaniu zbiorowym piszemy, po
przecinku, małą literę „w” z dwukropkiem, wpisując ją w nawias kwadratowy: , [w:]
h) numery tomów, woluminów, roczników, zeszytów czasopism oraz publikacji
wielotomowych podajemy cyframi arabskimi
i) w wypadku publikacji opatrzonych kartą tytułową w językach łacińskim i polskim
podajemy zapisy w języku łacińskim
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j) za pierwszym razem podajemy pełny opis bibliograficzny, a za każdym następnym
razem inicjał imienia i nazwisko autora oraz skrócony tytuł bez wielokropka, np.
P. SCZANIECKI, Katalog opatów, s. 34; Rocznik miechowski, s. 883. Nie używamy skrótów
op. cit. i loc. cit. Stosujemy natomiast, zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami,
łacińskie określenia IDEM, EADEM, ibidem
k) w wypadku trzech i więcej miast podanych jako miejsce publikacji jednej książki
(częste w publikacjach Ossolineum) stosujemy zapis skrócony, np. Wrocław i in. 1978.
Przykłady:
Archiwum Klarysek Krakowskich, sygn. E 70, Księga rachunkowa JMC Panny Konstancji Glińskiej
Xieni obraney na drugie triennium 20 XI 1709, k. 20.
Akty Powstania Kościuszki, wyd. Sz. ASKENAZY, W. DZWONKOWSKI, t. 2: Protokóły i dzienniki Rady
Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej, cz. 2, Kraków 1918.
Schlesisches Urkundenbuch, wyd. W. IRGANG, t. 4: 1267–1281, Köln-Wien 1988, nr 234.
Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo
Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit T. WIERZBOWSKI, pars 3: Alexandri regis
tempora complectens (1501–1506), Varsoviae 1908.
Rocznik miechowski, wyd. A. BIELOWSKI, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów 1872,
s. 880–896 (wydanie: s. 882–896).
A. BIELOWSKI, [Wstęp], [w:] Rocznik miechowski, s. 881.
MATTHAEI PARISIENSIS, monachi sancti Albani, Chronica majora, ed. H. R. LUARD, t. 2: A.D. 1067 to A.D.
1216 (Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, 57), London 1874.
Katalog Archiwum Klasztoru Sióstr Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie, oprac.
R. GUSTAW, K. KACZMARCZYK, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 20, 1970, s. 5–94.
A. ZAHORSKI, Uzbrojenie i przemysł zbrojeniowy w powstaniu kościuszkowskim (Prace Komisji
Wojskowo-Historycznej Ministerstwa Obrony Narodowej, Seria A, 9), Warszawa 1957.
D. ZŁOTKOWSKI, Udział Zakonu Ojców Paulinów w życiu społeczno-politycznym Rzeczypospolitej
w XVIII wieku (Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Rozprawy Monograficzne, 1, Ziemia
Częstochowska, 21), Częstochowa 1994.
E. CHWALEWIK, Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek
przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, Warszawa-Kraków, t. 1: A–M, 1926; t. 2: N–Ż, 1927 (reprint:
Kraków 1991).
K. TARGOSZ, Obraz wojen i zaraz początków XVIII w. w kronikach zakonnic, [w:] K. STASIEWICZ,
S. ACHREMCZYK (red.), Między barokiem a oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich (Rozprawy
i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 217), Olsztyn
2004, s. 122–138.
M. STARNAWSKA, Die mittelalterliche Bibliothek der Johanniter in Breslau, [w:] Z. H. NOWAK (red.), Die
Spiritualität der Ritterorden im Mittelalter (Ordines Militares, 7), Toruń 1993, s. 241–252.
P. SCZANIECKI, Katalog opatów tynieckich, „Nasza Przeszłość”, 49, 1978, s. 22 i n.
J. TRUPINDA, Ikonografia pieczęci komturów gdańskich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, s.n., 5, 2001, s. 31–40.
L. MAKUCH, Kasata klasztoru w Kraśniku, „Regionalista”, 1995, 4, s. 3–6.
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M. MACISZEWSKI, Radymno, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 9, Warszawa 1888 (reprint: 1977), s. 458–459.
W. CZAPLIŃSKI, H. WYCZAWSKI, Gembicki Piotr, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 7, Wrocław 1958,
s. 379–381.

9. Informacje dodatkowe:
Publikowane teksty podlegają procedurze recenzyjnej.
Pozytywna recenzja jest warunkiem koniecznym zakwalifikowania tekstu do druku.
Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w tekstach (po ich uprzednim
uzgodnieniu z autorem).
Do druku nie będą przyjmowane teksty, które nie spełniają technicznych wymogów
Redakcji.
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Zasady recenzowania tekstów
ukazujących się w „Hereditas Monasteriorum”
1. Każdy tekst zostaje poddany wstępnej ocenie formalnej przez Redakcję w celu
sprawdzenia, czy jego treść odpowiada profilowi pisma i spełnia kryteria publikacji
naukowej (recenzja wewnętrzna).
2. Teksty, które przeszły pozytywnie procedurę recenzji wewnętrznej, zostają skierowane do oceny (recenzji) zewnętrznej.
3. Jako recenzentów zewnętrznych powołuje się każdorazowo dwóch niezależnych
specjalistów w danej dziedzinie, posiadających tytuł co najmniej doktora habilitowanego i zatrudnionych poza jednostką, w której jest afiliowany autor artykułu.
W przypadku tekstów powstałych w języku innym niż polski jednym z recenzentów jest zawsze osoba afiliowana w instytucji zagranicznej spoza kraju autora. Tylko
w uzasadnionych merytorycznie wypadkach jeden z recenzentów nie musi mieć
habilitacji, jeśli posiada znaczący i uznany w określonej dziedzinie wiedzy dorobek
naukowy.
4. Autorzy i recenzenci nie znają swoich personaliów (double-blind review process).
5. Recenzja jest sporządzana w formie pisemnej na opracowanym przez Redakcję formularzu recenzyjnym i kończy się wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji
lub jego odrzucenie.
6. Do publikacji kwalifikowane są wyłącznie te teksty, które otrzymały pozytywną
ocenę dwóch recenzentów. W przypadku rozbieżnych opinii (jednej pozytywnej,
drugiej negatywnej) Redakcja odstępuje od publikacji tekstu. W wyjątkowych, uzasadnionych merytorycznie przypadkach Redakcja może skierować pracę do jeszcze
jednego recenzenta (superrecenzenta), którego ocena jest rozstrzygająca.
7. Po pozytywnym przejściu procedury recenzyjnej autor otrzymuje do wglądu zalecenia recenzenta, poprawia pracę według jego wytycznych lub ustosunkowuje się
do sformułowanych uwag, po czym odsyła tekst do Redakcji, z którą jest w stałym
kontakcie aż do momentu opublikowania artykułu.
8. Jeśli w trakcie prac redakcyjnych i/lub korektorskich okaże się, że tekst jednak nie
spełnia odpowiednich kryteriów naukowych, Redakcja może odstąpić od jego publikacji nawet w wypadku dwóch recenzji pozytywnych.
9. Proces recenzowania tekstów jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych
w nauce (Warszawa 2011).
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Zapora ghostwriting i guest authorship
W trosce o rzetelność naukową artykułów publikowanych na łamach „Hereditas Monasteriorum” Redakcja pisma, stosownie do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, przeciwdziała praktykom znanym jako ghostwriting i guest authorship1.
Autorów publikacji obowiązuje przejrzyste, rzetelne i uczciwe prezentowanie wyników swoich badań, za które biorą pełną odpowiedzialność, firmując je imieniem,
nazwiskiem oraz afiliacją, co jest równoznaczne z potwierdzeniem ich osobistego
wkładu w powstanie tekstu.
Jeśli artykuł powstał we współpracy z innymi osobami, autorzy są zobowiązani do
ujawnienia ich udziału jako autorów/współautorów lub wymienienia ich w podziękowaniach oraz podania ich afiliacji i kontrybucji.
Jeśli artykuł jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego, autorzy są
zobowiązani podać informacje na temat źródeł jego finansowania, wkładu instytucji
naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności badawczej oraz naruszenia etyki naukowej
będą przez Redakcję „Hereditas Monasteriorum” skrupulatnie dokumentowane i publicznie demaskowane, łącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów stosujących praktyki niedozwolone w pisarstwie naukowym.

1 Ghostwriting oznacza, że ktoś miał istotny wkład w powstanie publikacji, ale nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów/współautorów bądź też nie został wymieniony w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. O guest authorship (lub honorary authorship) mówimy w sytuacji, gdy udział danej osoby
jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to została ona wymieniona jako autor/współautor
publikacji.
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Rules concerning the preparation of texts sent to Editorial
1. Contact:
a) text should be sent by e-mail to the following address: hereditas.redakcja@gmail.
com
b) all the necessary information can be found on the website www.hm.kasaty.pl
2. Texts volume:
a) dissertations and source compilation editions: up to 4 publisher’s sheets
b) articles: up to 2 publisher’s sheets
c) polemics and reviews: up to 1 publisher’s sheet
d) reports, obituaries, etc.: up to 0,5 publisher’s sheet
(1 publisher’s sheet contains 22 pages of normalized typescript, i.e. about 40 000
characters including spaces)
3. Technical requirements:
a) formatting: Times New Roman font, 12 p. text, 10 p. footnotes
b) paragraphs and footnotes without intendation;
c) one should not use any additional formatting in the form of columns make up and
manual words wrapping;
4. Illustrations, tables, charts:
a) illustrations: no limit of their number, wherein only black and white illustrations
shall be published in the paper version):
– should include continuous numeration with Arabic numerals, signatures and the
source, e.g.
Fig. 3. Coat of arms seal of Vincent, the Abbot of Henryków Monastery, dated 1534 (Archiwum
Państwowe we Wrocławiu, Rep. 88 no 282a)

– located at the area where they should be located in the published version,
additionally sent in separate, clearly described files (in format JPG, TIF or PNG and
minimal resolution of 300 dpi)
– the author bears full responsibility for obtaining permission to use copyrighted
illustrations he or she attaches to the work; hence, if the illustrations are copyrights
protected, one should include a written consent of their authors or a copyrights
owner (with a readable signature) for their reproduction and online publishing
b) tables and charts: should be successively numbered with Arabic numerals and
described, e.g.
Table 24. The grant of privileges for Silesian commandries in the years about 1250–1400

– tables should be located directly in the proper place in text.
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5. Source editions:
a) please adhere to generally accepted publishing instructions
b) editing footnotes construction according to the rules of the HM
6. What should be enclosed:
a) concise, presenting the main thesis summary in Polish or English, of the volume of
1 page of normalized typescript (1800 characters including spaces).
b) affiliation
c) completed personal questionnaire posted by the editors
d) keywords – from a few to a dozen or so words accurately convey the content of
the article, for instance, for the article The Clarisses from Cracow and the Kościuszko
Uprising in 1794 it would be:
Poor Clares, Cracow, Kościuszko Uprising, partition of Poland, fiscalism, requisition, war contribution, tax, patriotism, financial support

e) illustrations according to point 4
7. In texts, one should:
a) at references to any names (of researchers, authors, historical persons), to give the
name in the full form for the first time, and the name initial in next mentions;
b) use traditional footnotes according to guidelines included in point 8
c) write names of months in dates using Roman numerals, when they are given with
the day and year, separating particular elements of the date using spaces (e.g. 9 IV
1241, 15 VII 1410 r.), in other case, use description in words (e.g. the 9 April, in April
1241);
8. The construction of footnotes:
a) the names of the authors, editors, publishers, translators, etc. are written with the
caps (eg. MABILLON)
b) first names are always provided using only initials
c) editors of joint publications are mentioned before the title, with an abbreviation of
their function (consistent with the language of the article) in brackets
d) the titles of monographs, collective works, source publishers, and articles are
written in italics
e) the titles of periodicals are written in roman in quotation marks, seperating with
commas the volume, year, number/issue, page(s)
f) the titles of publication series are written before the place of publication, in
brackets, roman, seperating with commas the volume, part, etc.
g) after the title of a paper published in collective elaboration is written in a square
bracket, after the comma, the lowercase letter with a colon: , [in:]
h) numbers of tomes, volumes, yearbooks, magazines, and multivolume publications
are written with Arabic numerals
i) in case of publications bearing the title page in Latin and Polish, the record is given
in Latin
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j) for the first time the full bibliographis description is written, for each of the following
initial of the name and the surname of author and the shortened title withour ellipsis,
for instance: P. SCZANIECKI, Katalog opatów, p. 34; Rocznik miechowski, p. 883.
One should not use the abbreviations like op. cit. or loc. cit. However, the Latin words
IDEM, EADEM, ibidem are used in accordance with the commonly generally accepted
principles
k) in case of three and more cities given as the publication place of one book (often in
Ossolineum publications) one should use shortened notation, for instance Wrocław
et al. 1978
Examples:
Archiwum Klarysek Krakowskich, sygn. E 70, Księga rachunkowa JMC Panny Konstancji Glińskiej
Xieni obraney na drugie triennium 20 XI 1709, f. 20.
Akty Powstania Kościuszki, ed. Sz. ASKENAZY, W. DZWONKOWSKI, vol. 2: Protokóły i dzienniki Rady
Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej, part 2, Kraków 1918.
Schlesisches Urkundenbuch, ed. W. IRGANG, vol. 4: 1267–1281, Köln-Wien 1988, no 234.
Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo
Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit T. WIERZBOWSKI, pars 3: Alexandri regis
tempora complectens (1501–1506), Varsoviae 1908.
Rocznik miechowski, ed. A. BIELOWSKI, [in:] Monumenta Poloniae Historica, vol. 2, Lwów 1872,
p. 880–896 (edition: p. 882–896).
A. BIELOWSKI, [Wstęp], [in:] Rocznik miechowski, s. 881.
MATTHAEI PARISIENSIS, monachi sancti Albani, Chronica majora, ed. H. R. LUARD, vol. 2: A.D. 1067 to
A.D. 1216 (Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, 57), London 1874.
Katalog Archiwum Klasztoru Sióstr Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie, ed. R. GUSTAW,
K. KACZMARCZYK, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 20, 1970, p. 5–94.
A. ZAHORSKI, Uzbrojenie i przemysł zbrojeniowy w powstaniu kościuszkowskim (Prace Komisji
Wojskowo-Historycznej Ministerstwa Obrony Narodowej, Seria A, 9), Warszawa 1957.
D. ZŁOTKOWSKI, Udział Zakonu Ojców Paulinów w życiu społeczno-politycznym Rzeczypospolitej
w XVIII wieku (Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Rozprawy Monograficzne, 1, Ziemia
Częstochowska, 21), Częstochowa 1994.
E. CHWALEWIK, Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek
przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, Warszawa-Kraków, vol. 1: A–M, 1926; vol. 2: N–Ż, 1927
(reprint: Kraków 1991).
K. TARGOSZ, Obraz wojen i zaraz początków XVIII w. w kronikach zakonnic, [in:] K. STASIEWICZ,
S. ACHREMCZYK (eds), Między barokiem a oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich (Rozprawy
i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 217), Olsztyn
2004, p. 122–138.
M. STARNAWSKA, Die mittelalterliche Bibliothek der Johanniter in Breslau, [in:] Z. H. NOWAK (ed.), Die
Spiritualität der Ritterorden im Mittelalter (Ordines Militares, 7), Toruń 1993, p. 241–252.
P. SCZANIECKI, Katalog opatów tynieckich, „Nasza Przeszłość”, 49, 1978, p. 22 ff.
J. TRUPINDA, Ikonografia pieczęci komturów gdańskich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, s.n., 5, 2001, p. 31–40.
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L. MAKUCH, Kasata klasztoru w Kraśniku, „Regionalista”, 1995, 4, p. 3–6.
M. MACISZEWSKI, Radymno, [in:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. 9, Warszawa 1888 (reprint: 1977), p. 458–459.
W. CZAPLIŃSKI, H. WYCZAWSKI, Gembicki Piotr, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. 7, Wrocław 1958,
p. 379–381.

9. Additional information:
Published texts are subject to a review procedure.
A positive review is a necessary condition for qualifying a text for printout.
Editors reserve the right to introduce changes in texts (after the previous consultations
with the Author).
Texts that do not meet technical requirements of the Editors shall not be allowed to
publication.
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Peer review rules for papers published in “Hereditas Monasteriorum”
1. Every paper will be preliminarily assessed in formal terms by the Editorial Board in
order to determine whether its content corresponds with the profile of the journal
and meets the requirements of a scholarly publication (internal review).
2. Papers which have obtained positive internal reviews will be qualified for external
assessment (review).
3. In every case, two external reviewers will be appointed from among independent
specialists in a given area of research who hold at least a post-doctoral degree (the
so-called habilitated doctor degree, or doktor habilitowany), employed outside the
institution to which the author of the article is affiliated. As far as papers written in
a language different from Polish are concerned, one of the reviewers has to be a person affiliated in an foreign institution, outside the home country of the author. Only
in justified cases, one of the reviewers will not be obliged to hold the said post-doctoral degree (doctor habilitowany) as long as he or she has considerable and widely
recognised academic achievements in a specific field of research.
4. The authors and reviewers do not know one another’s identity (double-blind review process).
5. A written review will be prepared on the basis of a review form elaborated by the
Editorial Board, and subsequently the article will be either marked as eligible for publication or rejected.
6. Only those papers which have received a favourable evaluation of two reviewers
will be qualified for publication. When the opinions diverge – one is positive, the
other negative – the Editorial Board refuses to publish the article. In particular and
justified cases, the Editorial Board can send the paper to one more reviewer (superreviewer), whose opinion will be decisive.
7. After the review procedure is successfully completed, the author receives the reviewer’s suggestions, follows his or her guidelines to correct and improve the paper,
or takes a stance on the reviewer’s remarks. Afterwards, the author sends the paper
back to the Editorial Board, with whom he or she will keep in close contact until the
publication of the article.
8. If during the editorial and/or proofreading work the paper turns out not to fulfil
certain academic criteria, the Editorial Board can withdraw from the decision to publish it even if two positive reviews were initially obtained.
9. The paper review process remains in compliance with the guidelines of the Ministry of Science and Higher Education described in the brochure Good Practices in
Reviewing Procedures in Science [Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce]
(Warszawa 2011).
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Policy against ghostwriting and guest authorship
In order to ensure high scientific quality and reliability of articles published in “Hereditas Monasteriorum”, the Editorial Board – in compliance with the guidelines provided by the Ministry of Science and Higher Education – pursues a policy against
practices known as ghostwriting and guest authorship1.
Authors of manuscripts are obliged to present their research findings transparently,
diligently and honestly, and bear full responsibility by signing them with their name,
surname and affiliation, which is tantamount to confirming that they personally participated in the creation of an article.
If a paper was written in collaboration with other persons, the authors are obliged to
disclose their participation as authors/co-authors, or to list them in the acknowledgements and specify their affiliations and contribution.
If a paper was written within a research project, the authors are obliged to disclose
the funding sources for the article, the contribution of research institutions, associations and other entities (financial disclosure).
All detected instances of scientific misconduct and violations of ethical scholarly
standards will be minutely documented and exposed to the public by the Editorial
Board of “Hereditas Monasteriorum”. Moreover, appropriate institutions employing
authors who resort to illegal research practices will be notified of the misconduct.

1 Ghostwriting refers to a situation in which someone contributed to a publication without disclosing
his or her participation as an author/co-author, or has not been listed in the acknowledgements section.
We are dealing with guest authorship (or honorary authorship), in turn, when the contribution of a person
specified as an author/co-author of a publication is extremely limited or non-existent.
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Recenzenci współpracujący z Redakcją • Reviewers cooperating
with Editorial Board
Józef Baniak (Poznań)
Antoni Barciak (Katowice)
Sébastien Barret (Paris)
Maximiliano Barrio Gozalo (Valladolid)
Andrzej Betlej (Kraków)
Marie Bláhová (Praha)
Maria Krzysztof Byrski (Warszawa)
Tomasz Chachulski (Warszawa)
Aldona Chlewicka (Bydgoszcz)
Paul Chopelin (Lyon)
Waldemar Chorążyczewski (Toruń)
Teresa Chynczewska-Hennel (Białystok)
Irena Ciborowska-Rymarowicz (Kiev)
Tomasz Ciesielski (Opole)
Frédérique-Anne Costantini (Bordeaux)
Bogusław Czechowicz (Opole / Hradec
Králové)
Andrzej Dąbrówka (Warszawa)
Mikhail Dmitriev (Moscow/Budapest)
Kazimierz Dola (Opole)
Bernard Dompnier (Clermont-Ferrand)
Cristina Dondi (Oxford)
Roberto della Donne (Napoli)
Mychajło Dowbyszczenko (Kiev)
Ołeh Duch (Lviv)
Jan Dzięgielewski (Warszawa)
Sylvain Excoffon (Saint-Étienne)
Sabine Frommel (Paris)
Henryk Gapski (Lublin)
Patrycja Gąsiorowska (Kraków)
Andrzej Gil (Lublin)
Stéphane Gomis (Clermont-Ferrand)
Piotr S. Górecki (Riverside)
Czesław Grajewski (Warszawa)
Anna Gruca (Kraków)
Janusz Gruchała (Kraków)
Michał Marian Grzybowski (Płock)
Piotr Guzowski (Białystok)
Jolanta Gwioździk (Katowice)
Marek Hałub (Wrocław)

Adeline Herrou (Nanterre)
Daniel-Odon Hurel (Saint-Étienne)
Marek Inglot (Roma)
Marzanna Jagiełło (Wrocław)
Maksym Jaremenko (Kiev)
Cezary Jastrzębski (Kielce)
Włodzimierz Kaczorowski (Opole)
Leszek Kajzer (Łódź)
Anna Kamler (Warszawa)
Kazimierz Karolczak (Kraków)
Wojciech Kęder (Kraków)
Vasyl Kmet (Lviv)
Krzysztof Koehler (Warszawa)
Elżbieta Kościk (Wrocław)
Waldemar Kowalski (Kielce)
Wojciech Krawczuk (Kraków)
Janusz Królikowski (Tarnów)
Daniel Le Blévec (Montpellier)
Krzysztof Lewalski (Gdańsk)
Beata Lorens (Rzeszów)
Ewa Łużyniecka (Wrocław)
Jerzy Maroń (Wrocław)
Dorota Matyaszczyk (Poznań)
Ryszard Mączyński (Toruń)
Marek Mejor (Warszawa)
Mieczysław Mejor (Warszawa)
Frédéric Meyer (Nancy)
Agata Mirek (Lublin)
Dariusz Nawrot (Katowice)
Piotr Franciszek Neumann (Poznań)
Eugeniusz Niebelski (Lublin)
Krzysztof Obremski (Toruń)
Waldemar Okoń (Wrocław)
Piotr Oliński (Toruń)
Krzysztof Ożóg (Kraków)
Arvydas Pacevičius (Vilnius)
Aron Petneki (Warszawa)
Bruno Phalip (Clermont-Ferrand)
Paola Picardi (Roma)
Maria Pidłypczak-Majerowicz (Kraków)
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Jerzy Piekalski (Wrocław)
Marta Pieniążek-Samek (Kielce)
Anna Pobóg-Lenartowicz (Opole)
Remigiusz Pośpiech (Wrocław)
Roland Prejs (Lublin)
Tomasz Przerwa (Wrocław)
Kazimierz Puchowski (Gdańsk)
Marian Radwan (Lublin)
Jerzy Rajman (Kraków)
Dariusz Rolnik (Katowice)
Natalia Sinkewycz (Lviv)
Ihor Skoczylas (Lviv)
Urszula Sowina (Warszawa)
Grzegorz Strauchold (Wrocław)
Wojciech Strzyżewski (Zielona Góra)

Marek S. Szczepański (Katowice)
Alicja Szulc (Poznań)
Jacek Tylicki (Toruń)
Magdalena Ujma (Opole)
Piotr Urbański (Poznań)
Magdalena Walter-Mazur (Poznań)
Stanisław Wiech (Kielce)
Rafał Witkowski (Poznań)
Wanda Wojtkiewicz-Rok (Wrocław)
Filip Wolański (Wrocław)
Wiesław Wydra (Poznań)
Marek A. Wyrwa (Poznań)
Wojciech Zawadzki (Warszawa)
Janusz Zbudniewek (Warszawa)
Rościsław Żerelik (Wrocław)

Zamówienia na pojedyncze numery oraz prenumeratę czasopisma
proszę kierować na adres: projekt@kasaty.pl
To order single issue or subscription the journal,
please write at: projekt@kasaty.pl

