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Wstęp
Na życiu religijnym diecezji wileńskiej, zwłaszcza w okresie przed
rozbiorowym, trwałe i silne znamię odcisnęły tradycyjnie licznie repre
zentowane na jej terytorium bractwa i stowarzyszenia religijne. Zrzesza
jące zwykle znaczną część ludności parafii dawały w iernym możliwość
silniejszego zaangażowania w życie lokalnego Kościoła. Były one otwar
te dla wszystkich stanów i grup społecznych, przez co miały w pływ na
niemal wszystkie odcinki życia religijnego parafii i docierały do szero
kiego kręgu wiernych, każdem u oferując odpowiednią, właściwą jego
pozycji społecznej i mentalności, formę przeżyć religijnych i stwarzając
możliwości dla aktywności na polu działalności charytatyw nej1. Za
twierdzone przez w ładzę kościelną, posiadające własne statuty regu
lujące ich w ew nętrzną organizację, miały bractwa określony cel i środki
do jego realizacji. Celem tym było propagowanie i rozwijanie kultu Osób
Boskich, Matki Najświętszej lub wybranych świętych, pogłębianie życia
religijnego członków oraz działalność charytatywną. W zależności od
charakteru poszczególnych bractw należący do nich wierni realizowali
głównie jeden cel, dominujący w śród wymienionych2.
1

2

S. L i t a k , Struktura i funkcje parafii w Polsce, [w:] Kościół w Polsce (red. J. Kłoczowski), t. 2, Kraków 1969, s. 462; D. S y n o w i e c , Zycie religijno-moralne w die
cezji przemyskiej w XVII-XVIII w., „Nasza Przeszłość", 43 (1975), ss. 91 nn.
B. K u m o r , Kościelne stowarzyszenia świeckich na ziemiach polskich w okresie
przedrozbiorowym, [w:] Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce (red. M. Rechowicz),
t. 1, Lublin 1969, s. 505; K. K u ź m a k , Bractwo kościelne, EKat., t. 2, Lublin 1985,
kol. 1013.
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1. P o d sta w o w e n o rm y p ra w n e re g u lu ją c e d z ia ła ln o ść b ra c tw
i sto w a rz y sz e ń relig ijn y ch - B u lla Q u a ec u m q u e .
Okres średniowiecza, z racji na ogrom ny pęd do życia m onastycz
nego, cechował się silnym rozwojem różnorodnych bractw, których
idea z czasem zdom inow ała inne formy pobożności ludowej tego okre
su. Cieszyły się one aprobatą w iernych i akceptacją hierarchii kościel
nej. Pozostając bow iem pod stałą kontrolą Kościoła, daw ały duże m oż
liwości rozwoju indyw idualnej i subiektywnej pobożności, dającej się
bez większych problem ów utrzym yw ać w granicach ortodoksji. Po
w staw ały one i rozwijały się zwłaszcza w okresie potrydenckim , głów
nie w miastach, rzadziej przy wiejskich kościołach3. Do drugiej poło
w y XVI w. nie sform ułow ano żadnych reguł praw nych, które norm o
w ałyby ich liczebność i formy aktywności. Silny, czasami wymykający
się spod kontroli hierarchii kościelnej, rozwój wszelkiego rodzaju kon
fraterni w okresie przedtrydenckim skłonił zatem Stolicę Apostolską
do w ydania na przełom ie XVI i XVII stulecia całego szeregu przepi
sów praw nych regulujących funkcjonowanie bractw i porządkujących
tę dziedzinę aktywności religijnej i społecznej w iernych. Pierwsze re
gulacje praw ne w tej dziedzinie sięgają swym rodow odem okresu bez
pośrednio po Soborze Trydenckim. W śród licznych przepisów z tego
okresu w arto odnotow ać brew e pap. Piusa V Decet Romanum Pontificem z dnia 21 V 1571 r. zabraniające erygow ania przy tym sam ym ko
ściele dwóch odrębnych bractw Imienia Jezus oraz jego uzupełnienie
autorstw a pap. G rzegorza XIII, w yrażone w brew e Dudum siquidem
z dnia 1 VIII 1575 r., rozszerzające zarządzenie poprzednika na inne
bractwa. Decydującą rolę odegrał tu pontyfikat pap. Klemensa VIII. On
to bullą Quaecumque a Sede Apostolica z dnia 7 XII 1604 r. uwieńczył
wysiłki swych poprzedników , dając w ytyczne do zakładania nowych
oraz regulując zasady funkcjonowania już istniejących konfraterni. Na
mocy tego dokum entu papież, kładąc tam ę spontanicznem u, często
niekontrolow anem u ich rozwojowi, pragnąc nadto podnieść skutecz
ność tradycyjnie istniejących bractw, zabronił erygow ania przy jednej
świątyni większej liczby stow arzyszeń religijnych tego samego rodza
ju i posiadających ten sam cel. Dynamiczny, kontrolow any i ukierun
kow any rozwój w następnych stuleciach zawdzięczają bractw a w yar
tykułowanej w Quaecumque decyzji papieża o udzieleniu poszczegól
nym zakonom zezwolenia na zakładanie bractw typow o zakonnych
3
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G. Le B r a s , Les confréries chrétiennes, [w:] Etudes de sociologie religieuse, Paris
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przy kościołach parafialnych. Jednocześnie pap. Klemens VIII w e
w zm iankow anym dokum encie zastrzegł jedynie biskupom ordynariu
szom praw o udzielania zgody na erekcję jakichkolwiek bractw przy
kościołach zakonnych4. Jako pierw szy na ziemiach polskich rozporzą
dzenia bulli Quaecumque w prow adził w życie na synodzie diecezjal
nym w Krakowie w 1621 r. biskup krakow ski M arcin Szyszkowski, na
stępnie w 1634 r., ulegając żądaniu kleru diecezjalnego - biskup prze
myski H enryk Firlej. W prow adzenie w życie bulli Quaecumque zaow o
cowało już w w ieku XVII niezwykle dynam icznym rozwojem, szerzo
nych przez zakony, konfraterni. Dynamizm bractw trw ał praktycznie
do połow y XVIII stulecia, kiedy to w rozwoju tej formy religijnej ak
tywności świeckich poczęto dostrzegać pew ne oznaki mającego na
dejść wkrótce kryzysu5. Tendencje te nie dotyczyły jednak, jak się w y
daje, diecezji wileńskiej, a tym bardziej sam ego Wilna, o którym
w roku 1762, zeznający w procesie informacyjnym biskupa Massalskie
go świadkowie, zapytani o liczbę działających w tym mieście bractw,
zgodnie i bez cienia wątpliw ości poświadczyli istnienie tam dużej ich
liczby („multae", „plures")6. Czy były one w ówczas rów nie aktywne,
jak w poprzednim okresie, trudno powiedzieć, tym bardziej, że za
mieszczona przez biskupa Massalskiego krótka na ten tem at w zm ian
ka w pisemnej relacji o stanie diecezji z okazji visitatio ad limina Apostolorum z 1767 r., uczyniona zresztą na podstaw ie w yników dotychczas
przeprow adzonych wizytacji kanonicznych dużej części diecezji, nie
rozjaśnia zanadto problem u. Przeciwnie. Biskup M assalski w słowach
brzmiących rów nie optymistycznie, co i niewiele mówiących, poinfor
m ow ał jedynie Stolicę Apostolską, że istniejące na terenie jego diecezji
bractw a działają i realizują właściwe im cele7.

4 B. K u m o r , dz. cyt., s. 509.
5 Tamże, ss. 509 - 510.
6 Archivum Secretum Vaticanum: Archiwum Kongregacji Konsystorialnej. Processus
consistoriales vol. 150: Processus R. D. Ignatii Jacobi Massalski ecclesiae cathedralis
Vilnensis praepositi promovendi ad ecclesiam cathedralem Vilnensem, nec non super
statu ejusdem ecclesiae Vilnensis. 1762, k. 596 v., 598 v. (mikrofilm w ABMK, nr 139).
„Confraternitates plures in Religiosorum Ecclesiis ut pote Rosarii Scapurarisque reperiuntur”. Tamże, k. 601.
7 W 1767 r. biskup Massalski w pisemnej relacji o stanie diecezji, pisząc o bractwach na
jej terenie, zdobył się na krótki pos'więcony temu problemowi akapit, w którym poin
formował Stolicę Apostolską, że „Confraternitates laicorum satisfaciunt pariter iis, ad
quae obligantur, super quo temporevisitationis inquiritur”.Relationes status Dioecesium in Magno Ducatu Lithuaniae. Coll. P.Rabikauskas, vol. 1,DioecesesVilnensis et
Samogitiae, Romae 1971, s. 210.
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2. Pow stanie cechu ubogich w W ilnie

Obok najliczniejszych i najbardziej aktyw nych bractw różańco
wych i szkaplerznych niepoślednią rolę odgryw ały w tym okresie brac
tw a realizujące cele społeczno-charytatywne. Wilno, największy w die
cezji ośrodek miejski, od daw na borykało się z problem em napływ u
ogromnej rzeszy biedoty, kalek, ludzi dotkniętych przez najrozmaitsze
choroby i tych, którzy z różnych pow odów popadli w nędzę m aterial
ną. Ciągnąc do większych skupisk ludzkich spodziew ali się dośw iad
czyć tu zwykłych przejaw ów chrześcijańskiego miłosierdzia8. Pomoc
znajdow ali w istniejących tam instytucjach charytatyw nych, w śród
których sw ą aktywnością w yróżniało się Bractwo M iłosierdzia.
Na grunt polski przeszczepił je, korzystając z doświadczeń w ynie
sionych z obserwacji rozwoju tej dziedziny dobroczynności we Wło
szech i Hiszpanii, ksiądz Piotr Skarga, zakładając tego rodzaju konfra
ternię przy kościele św. Jana w Wilnie w 1583 r. Sformułowane przezeń
bractw u m iłosierdzia w Polsce Ustawy zatw ierdził w 1588 r. pap.
Sykstus V, podnosząc jednocześnie to stowarzyszenie do rangi arcybractwa. Król Zygm unt III Waza uniezależnił bractw a m iłosierdzia od
w ładz miejskich i pozw olił zakładać je w całej Rzeczypospolitej. Decy
zja ta oraz kolejne przywileje otrzym ane od królów Jana Kazimierza
(1649) i Jana III Sobieskiego (1673) dały potężny, stym ulow any funda
cjami m ożnych członków bractw a i jego sym patyków i w XVII
w. pierwszej połow ie XVIII stulecia, im puls do rozwoju tej konfraterni
także w diecezji wileńskiej9.
Była to paląca potrzeba chwili. N iekontrolow any w zrost liczby że
braków w mieście w pierwszej ppłowie XVII stulecia począł być już
postrzegany jako plaga społeczna i zm usił m agistrat Wilna do ujęcia
tego zjawiska w ram y organizacyjne. Efektem tych zabiegów było
utw orzenie w roku 1636, skupiającej żebraków, korporacji, określanej
m ianem cechu ubogich. Jej praktycznym celem od m om entu pow oła
nia do życia było roztoczenie kontroli nad biedotą miejską i elimino
w anie z grona upraw nionych do jałm użny wszelkiego rodzaju włóczę
8

9

Duży napływ ubogich w obręb murów stolicy diecezji staje się zrozumiały, jeżeli
uświadomimy sobie, iż spośród miast diecezji wileńskiej większość niewiele różniła się
od wsi, a charakter typowo miejski z przewagą zabudowy murowanej posiadało w za
sadzie tylko Wilno. M. B o g u c k a , H. S a m s o n o w i c z , Dzieje miast i miesz
czaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, s. 510.
J. K u r c z e w s k i , dz.cyt., ss. 353, 356; B. K u m o r , dz■ cyt., s. 520-522;
K. K u ź m a k , B . N a t o ń s k i , Bractwo miłosierdzia, EKat., t. 2, Lublin 1985, kol.
1021 - 1022 .
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gów i ludzi zdolnych do pracy, będących w stanie zarobić na swe
utrzym anie próżniaków . Cech ubogich zaistniał w m om encie, gdy
m agistrat Wilna, zebraw szy z ulic, szpitali i gospód ok. 350 ubogich
i ułożyw szy dla nich, zaaprobow any przez w ładzę kościelną i potw ier
dzony w 1636 r. przez króla W ładysława IV z dodaniem doń przyw ile
jów, statut, wtłoczył ich w ram y regularnej, posiadającej swe praw a
i obowiązki instytucji. Członkowie cechu, tzw. żebracy rejestrowi mieli
zagw arantow ane przywileje i zapew nioną opiekę praw ną, czego nie
mogło zapew nić im istniejące dotąd luźne stow arzyszenie o charakte
rze bractwa. Tak pow stałą korporację umieszczono przy kościele farnym św. Jana i przypisano do ołtarza Najświętszej Maryi Panny Śnież
nej 10 . Zachowane informacje źródłow e dotyczące tej instytucji skłania
ją do przypuszczenia, że pow stała ona bądź na bazie istniejącego już,
utw orzonego przez ks. Piotra Skargę w 1583 r. Bractwa Miłosierdzia
przy kościele św. Jana w Wilnie, bądź utw orzona przez w ładze miasta
jako zupełnie nowa, odrębna struktura, weszła z nim niejako w fuzję,
przejm ując z czasem jego funkcje. Ta d ruga wersja w ydaje się być
o tyle bardziej praw dopodobna, że już sama nazw a korporacji, okre
ślanej od m om entu pojawienia się w źródłach jako „cech ubogich czyli
bractw o m iłosierdzia", sugeruje bliskie związki z istniejącą już konfra
ternią. Pow ażnym argum entem jest też fakt ścisłego zw iązku z jezuic
kim kościołem św. Jana.

3. Struktura w ew nętrzna korporacji i jej działalność

W edług statutu na czele zarządu cechu stał przełożony, zw any
starszym (był nim zawsze jeden z mieszczan wileńskich, posiadający
w łasny dom), oraz czterech członków wybieranych spośród ubogich.
Członkowie zarządu odbywali swoje posiedzenia w dom u przełożone
go, wszelkie zaś zapadające w ich trakcie uchwały zapisyw ano w osob
nej księdze. O dpow iedzialni za praw idłow e funkcjonowanie korpora
cji mieli obowiązek w yznaczyć spośród ubogich odpow iednią liczbę
osób, tzw. biczowników (najmniej czterech) z zadaniem badania w śród
proszących o jałm użnę rodzaju ich chorób i stopnia okaleczenia. Wy
kryci w ten sposób m łodzi i zdrow i próżniacy wysyłani byli na służbę,
opornych zaś karano chłostą bądź karcerem i w ypędzano z miasta. Ciż
biczownicy posiadali niejako w ładzę w ykonaw czą. Do nich należał
10 J. K u r c z e w s k i , Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych, Wil
no 1912, ss. 364-366.
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obowiązek denuncjacji u zarządu cechu zdolnych do pracy żebraków,
ich pow innością było baczyć, by na ulicach i w gospodach panow ał
w śród żebrzących porządek, karane były wszelkie przejaw y warcholstwa, pijaństw a i niesubordynacji wobec zarządzeń starszych. W sytu
acji, gdy owe w ew nętrzne siły porządkow e okazywały się niew ystar
czające dla poskrom ienia krew kich jałm użników , ściągano posiłki
w postaci miejskich sił porządkow ych, które w yłapyw ały co bardziej
aktywnych uczestników zajść i w ym ierzały im od wieków w ypróbo
w aną i jak na owe czasy bardzo skuteczną karę, mianowicie publiczną
chłostę. O wysokiej prewencyjnej wartości tej kary świadczy fakt, że
interwencje policji miejskiej należały do rzadkości, najczęściej miały
miejsce w sobotę, gdy żebrzący próbow ali przy pomocy argumentacji
odwołującej się rzadziej do rozum u, częściej do siły mięśni, udow od
nić swe praw o do zajmowanego, korzystnie usytuow anego miejsca, co
w niedzielę, rzecz jasna, przynosiło w ym ierne korzyści. Obowiązkiem
biczowników było rów nież w yszukiw anie zalegających ulice bezdom 
nych chorych i um ieszczanie ich w szpitalu św. N ikodem a. N ow o
przybyli do m iasta żebracy, zaopatrzeni przez swoich proboszczów
w odpow iednie testimonia w inni byli najpierw zam eldow ać się w sie
dzibie cechu, tzw. gospodzie, gdzie po przesłuchaniu w pisyw ano ich
do „Rejestru wszystkich ubogich ulicznych", co daw ało im upraw nie
nia do zbierania jałmużny. W przy p ad k u stw ierdzenia oszustw a, deli
kwenta, nieraz brutalnie, usuw ano z m iasta bez praw a pow rotu. Statut
daw ał też szczegółowe przepisy regulujące sposoby zachowania pro
szących o jałm użnę członków cechu. N iedopuszczalne było na przy
kład, by chorzy eksponow ali publicznie swe dolegliwości, zwłaszcza
w szelkiego rodzaju okaleczenia, blizny i ropiejące rany, kobietom
z małymi dziećmi zabroniono pozostaw ać na ulicy w pozycji leżącej.
Prawa do jałm użny odm aw iano garnącym się w tym celu ze w si do
m iasta dzieciom, naw et tym, które przychodziły tu jako przew odnicy
ociemniałych. Statut cechu w yraźnie stw ierdzał, że przew odnikiem
ślepca może być tylko osoba również kwalifikująca się do zbierania ja
łm użny („niech chromy, a w idzący ślepego prow adzi"). Zarząd zobo
w iązan y był na czas zarazy lub głodu zadbać o w yżyw ienie żebraków.
Statut chronił też członków cechu przed konkurencją z zew nątrz. Tak
więc pensjonariusze szpitali, czyli przytułków dla ubogich, mieli p ra
w o zbierać jałm użnę jedynie w okresie Wielkiego Postu, w czasie świąt
Wielkanocy, w tygodniu poprzedzającym uroczystość W szystkich
Świętych i na Boże N arodzenie. Poza tym okresem w inni utrzym yw ać
się z dochodów pochodzących z funduszu szpitala. Pielgrzymi przy
byli do Wilna mieli praw o do jałm użny w zasadzie jedynie przez trzy
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dni, z rzadka dłużej, zaw sze jednak po uprzednim otrzym aniu pisem 
nego pozw olenia udzielanego każdorazow o przez m agistrat. Po upły
wie tego term inu w inni opuścić miasto. N ad w ykonaniem tych pole
ceń czuwali biczownicy. Wszelkie pojawiające się w śród żebrzących
spory i nieporozum ienia rozstrzygał zarząd cechu. W przypadku cięż
kiej choroby któregoś z żebraków rejestrowych, czyli upraw nionych do
żebractwa po w pisaniu do rejestru ubogich, współbracia mieli zadbać
o zaspokojenie jego potrzeb duchow ych poprzez um ożliw ienie m u
skorzystania z posługi sakram entalnej. Najczęściej był to już tylko
wiatyk. Lżej chorzy na czas choroby mieli zapew nioną opiekę, o którą
w inni zatroszczyć się członkowie zarządu, nie skąpiąc na ten cel
wspólnego grosza. Z tych samych środków pokryw ano też w ydatki
zw iązane z pogrzebem członków cechu. Do udziału w ostatniej posłu
dze zobow iązani byli wszyscy żebracy rejestrowi i to pod sankcją kar
pieniężnych. N a niesubordynow anego w tym względzie w spółbrata
nakładano karę, zobowiązując go do zakupu na w łasny koszt pół funta
w osku na ołtarz bracki11.

4. Fundusze korporacji i powinności ubogich
Cech ubogich dysponow ał funduszem pochodzącym z pobożnych
legacji, darow izn, zapisów testam entow ych i innych pom niejszych
wpływów. Niezależnie od tego każdy spośród członków cechu uisz
czał obowiązkową składkę w wysokości jednego grosza polskiego mie
sięcznie. Składano je podczas comiesięcznych obowiązkowych zebrań
wszystkich członków w siedzibie zarządu. Pieniądze w rzucano do jed
nej skarbony. Pieczę nad nią spraw ow ał i klucze dzierżył starszy ce
chu. Dostęp do kasy posiadał ponadto także jeden spośród członków
zarządu. Zebrane w ten sposób fundusze ubodzy w inni byli przezna
czyć na dw a stypendia mszalne w ciągu roku. Jedną mszę św. zobo
wiązani byli zam ówić w intencji żywych, drugą w intencji zmarłych
dobrodziejów. O dpraw iano je przy ołtarzu brackim, a do obecności na
nich, pod sankcją grzywny, byli zobowiązani wszyscy aktualni człon
kowie korporacji. Niezależnie od m szy św. składkowych, w kościele
św. Jana przy ołtarzu brackim odpraw iano w święto św. Franciszka dn.
4 X, które było świętem patronalnym cechu, uroczystą mszę św. śpie
w aną, natom iast co miesiąc - dw ie msze św. czytane: jedną za żywych

11 J. К u г с z е w s k i , dz. cyt., ss. 364-365.
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i zm arłych dobrodziejów, drugą za zm arłych członków cechu. Comie
sięczne obowiązki mszalne uzupełniały msze św. żałobne, trzy śpie
w ane i tyleż samo czytanych. Powyższe przywileje i obowiązki zaw ar
te w statucie cechu dotyczyły wszystkich jego członków, czyli zareje
strowanych, a tym sam ym upraw nionych do żebrania ubogich, zarów 
no w obrębie m urów miasta, jak i na przedmieściach. Cech Ubogich,
czyli Bractwo M iłosierdzia, w drugiej połowie XVIII stulecia nie miało
już tej siły oddziaływ ania, co w poprzednim stuleciu. Z akt wizytacji
parafii św. Jana wynika, że w roku 1784 „ubogich obojej płci byw a przy
tym kościele do osób czterdziestu, którzy w cechu ubogich w całym
Wilnie najdujących się, czyli w bractw ie m iłosierdzia um ieszczeni
żyją"12. Jedną z przyczyn owego spadku liczby członków cechu był za
pew ne fakt, iż z pierw otnego jego funduszu wynoszącego 5 tys. złp.,
po kasacie Towarzystwa Jezusowego nie zostało nic, a ubodzy w roku
1784 zm uszeni byli utrzym yw ać się jedynie z jałm użny przy kościele
i z kw esty w mieście. Cech ubogich, w ierny sw em u statutow i, nadal
czuwał, by w śród upraw nionych do zbierania w Wilnie jałm użny nie
pojawiali się zdolni do pracy włóczędzy, których też, w edług daw ne
go zwyczaju, członkowie cechu w yszukiw ali i usuw ali z m iasta13.

5. Cech ubogich a now e koncepcje działalności charytatyw nej
w drugiej połow ie XV III w.

Mimo złej kondycji finansowej i liczebnej liczącego w ówczas pół
tora w ieku cechu ubogich, niewątpliw ie mającego wówczas rację ist
nienia ze w zględu na natłok w mieście ludzi żebrzących, w dekrecie
reformacyjnym wizytacji parafii' farnej w izytator nie uznał za stosow 
ne wezw ać proboszcza do podjęcia jakichkolwiek działań w kierunku
jego odnowy, bo też, co zresztą m ożna wnosić z treści dekretu reformacyjnego, zwierzchności diecezjalnej nie zależało specjalnie na oży
w ieniu tej form y regulow ania kw estii ubogich. Kancelaria biskupa
M assalskiego w swych planach uporania się z nabrzm iałym w ow ym
czasie problem em żebractw a w m iastach w ychodziła daleko poza
działania niwelujące jedynie objawy doraźne, żadną m iarą jednak nie
rokujące nadziei na pełne jego rozwiązanie. W ychodząc z założenia, że
12 Tamże, s. 364.
13 Statut bractwa ubogich z dostępnych wówczas akt wizytacji parafii świętojańskiej
w Wilnie oraz obszerne ich fragmenty, dotyczące tejże konfraterni przedrukował i prze
kazał potomnym ksiądz Jan Kurczewski w dziele Biskupstwo wileńskie na stronicach
364-366.
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wszelkie formy jałmużny, naw et najbardziej organizacyjnie sprawnej,
nie są w stanie na stałe zabezpieczyć bytu najbardziej potrzebującym ,
biskup wileński uznał, że ta forma utrzym yw ania ubogich, opierająca
się na zasadzie dobrowolności, prow adziła do sytuacji, w której oby
watele poczuwający się do obow iązku w spierania potrzebujących m ie
li w śród żebrzących coraz liczniejszą klientelę, ci zaś, którym uczucie
miłosierdzia było obce, nie czując się w żaden inny sposób zobow iąza
ni do w sparcia ubogich, z rzadka jedynie lub wcale nie przykładali ręki
do dzieła pom ocy biednym . Skutek był taki, że możliwości dobrodzie
jów w miarę w zrostu potrzeb staw ały się coraz bardziej skąpe, sku
teczność pom ocy coraz bardziej ograniczona, a sytuacja biednych co
raz trudniejsza14. W izytator parafii św. Jana w Wilnie zatem w 1784 r.,
pisząc o bractwie, czyli cechu ubogich, postulow ał totalną zm ianę za
sad funkcjonowania instytucji charytatywnych. Zdaniem ówczesnego
rządcy diecezji skutecznym środkiem opanow ania plagi żebractw a,
czy choćby zdecydowanego jej ograniczenia, byłby system regularnie
pobieranej, w formie podatku, we wszystkich m iastach diecezji opłaty
od dym u. Uzyskane w ten sposób środki m aterialne m ożna by sku
tecznie spożytkować na zatrudnienie lekarzy i zakładanie szpitali, da
jących ubogim , chorym i kalekim stałą opiekę, niezależną od kaprysu
możnych15.
Projekty te odbiły się pozytywnym echem w uchwałach Sejmu Wiel
kiego, który dążąc do rozwiązania problemu żebractwa w miastach i po
wsiach oraz pragnąc uporządkować sprawę dystrybuqi jałmużny powo
łał do życia działające w każdym województwie deputacje szpitalne funkqonujące w strukturach Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych16.
Zadania deputacji, w edług założeń sejmujących, sprowadzały się do po
zyskania informaqi o stanie ekonomicznym poszczególnych szpitali, by
na tej podstawie, mając jasny ogląd ich możliwości finansowych, przed
sięwziąć środki zaradcze i przeciwdziałać tak popularnem u zjawisku że
bractwa. Rozwiązaniem miała być koncentracja środków w celu powięk
szenia liczby szpitali i przytułków dla ubogich oraz usprawnienie działal
ności instytucji tego rodzaju już istniejących. Pierwszym, niezbędnym po

14 Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego - dział rękopisów (dalej BUWil),sygn. F 57B53-1415, Protocollum actorum curiae [...] D-ni Ignatii Jacobi principis Massalski,
episcopi Vilnensis [...] sub auditoriatu. D. Antoni Kruszewski [...] 1786[...] inchoatum,
ss. 361-367; BUWil, sygn. F57-B54-25, Kontynuacya protokułu [sic!] czynności prze
świetnej administracji duchownej dyecezyi Wileńskiey roku 1792, ss. 158-163.
15 J. K u r c z e w s k i , dz. cyt. s. 366.
16 W. K a 1 i n k a , Sejm Czteroletni, t. 1, Warszawa 1991, ss. 442-443.
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sunięciem okazało się zapewnienie im pewnych podstaw finansowych.
Deputacje szpitalne rozpoczęły swoją działalność od wejrzenia w dotych
czasowe fundacje szpitalne, które z różnych przyczyn podupadły lub za
nikły 17 . Powodem złej kondycji zdecydowanej większości tych instytucji
było fatalne zarządzanie ich funduszami lub wprost ich grabież, zwłasz
cza tych funduszy szpitalnych, które do kasaty zakonu jezuitów pozosta
wały pod ich zarządem. Łupiąc dobra jezuickie, spadkobiercy fundato
rów nie oszczędzali także fundacji przeznaczonych na utrzymanie ubo
gich. Nie bez przyczyny były też pow ody zupełnie naturalne: dewaluacja
pieniądza (większość fundacji stanowiły sumy lokowane na kahałach ży
dowskich), zniszczenia wojenne i plaga tamtych czasów - pożary,
w mgnieniu oka trawiące drewniane budynki szpitalne. Wileńska deputacja szpitalna w mieszanym składzie sześciu osób (trzech duchownych
i trzech świeckich), rozeznawszy się nieco w badanej materii, wystosowa
ła dn. 25 I I 1792 r. list adresowany do biskupa wileńskiego, sugerując mu
współpracę i wsparcie swych działań18. Biskup Massalski, jeżeli sam nie
był inicjatorem tej akq'i, to z pewnością był przygotowany i otwarty na te
sugestie. Nie minął bowiem miesiąc, jak spod jego ręki wyszła odezwa
datowana na dzień 15 III 1792 r., skierowana do duchownych diecezjal
nych i zakonnych. Biskup powołując się na wcześniejsze z deputacją usta
lenia nakazał rządcom wszystkich kościołów wileńskich, by quam primum
umieścili w miejscu widocznym i bezpiecznym tzw. skrzynki miłosier
dzia, a to w tym celu, by, jak pisał „te ręce, które żywiły tułające się po
ulicach żebractwo, zwróciły szczodrobliwość swoją do owych skrzynek".
Pieczę nad skrzynkami i rozdział dóbr pozostawił Biskup w gestii człon
ków deputacji. By urzeczywistnienie tej idei uczynić możliwym także na
prowincji, zamierzano posłużyć się dość sprawną administracją kościelną.
Stąd nie dziwi wezwanie, jakie rządca diecezji skierował do dziekanów,
proboszczów i przełożonych zakonnych. To oni w zamierzeniach Biskupa
mieli spełniać w podległych im placówkach rolę organizatorów i koordy
natorów akcji gromadzenia i dystrybucji zgromadzonych na potrzeby cha
rytatywne dóbr. Według zamierzeń Biskupa, istniejąca przy każdym ko
ściele parafialnym i zakonnym skrzynka miłosierdzia powinna znajdować
się pod opieką pensjonariuszy szpitala i miejscowego proboszcza. Winni
oni wybrać dwóch zaufanych obywateli (viri misericordiae), jednego spo
śród siebie, drugiego z grona parafian i w ich ręce złożyć dw a osobne klu
cze od zaopatrzonej przezornie w dwa zamki skrzynki. W określonym
17 Volumina legum. Prawa, konstytucje i przywileje Królestwa Polskiego i Wielkiego Księ
stwa Litewskiego, t. 9 (red. A. Jakubowski), Kraków 1889, s. 142.
18 J. K u r c z e w s k i , dz. cyt. s. 354.
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czasie skrzynkę, w obecności rządcy miejscowego kościoła, należało
opróżnić, a zgromadzone środki komisyjnie rozdzielić pomiędzy potrze
bujących. Aby pieniądze trafiły do właściwych rąk, Biskup zwracając się
do duchownych, w rzeczonej odezwie pisał: „w przyjęciu do szpitalów,
jakiegokolwiek one są gatunku i w przypuszczaniu do składki wiernych
macie zachować tę roztropną i przezorną miłość, abyście takich nie przyj
mowali, którzy prawdziwie nie są ubogiemi[...]. Waszą powinnością jest,
aby się lenistwo nie krzewiło, aby próżniak zdrowy chleba nie zjadał nie
dołężnemu przeznaczonego"19. Rządca diecezji zobowiązał też probosz
czów, by ci poczynili starania koło rewindykacji funduszy szpitalnych,
a w przypadku szpitali nie posiadających stałego uposażenia i utrzymujących
się jedynie z jałmużny, by na miarę swoich możliwości starali się zapewnić
im „stałe jakoweś opatrzenie". Przypomniał też, że do proboszcza i zarządcy
parafialnego czy przyklasztornego szpitala należy obowiązek „częstego na
wiedzania, pilnego dostrzegania w ich mieszkaniach ochędóstwa wielce ku
utrzymaniu ich [ubogich, chorych - T.K.] zdrowia potrzebnego"20.
Biskup nie ukryw ał, że podejm ując to zbożne dzieło liczy na
w sparcie, dysponującego niem ałym w szak zapleczem m aterialnym ,
duchow ieństw a. Nie krył nadziei, że to zasoby Kościoła, wobec prze
w idyw anych trudności odzyskania utraconego w przeszłości funduszu
w ielu szpitali, bądź ich pozyskania, staną się podstaw ą uposażenia
tych instytucji charytatyw nych. „Do czynienia zaś tej składki - pisał w zyw am duchow ieństw o jakiegokolwiek bądź dostojeństwa, stopnia
i reguły, abyście przykładem , radą i nam ow ą, pom nąc coście z samego
pow ołania waszego w inni Bogu, ojczyźnie i bliźniem u, przew odniczy
li w tym tak chwalebnym dziele w iernym Chrystusow ym "21.
Trudno oprzeć się przekonaniu, że w takim systemie działalności
charytatywnej, opartym na regulacjach natury bardziej adm inistracyj
nej, zakładających w spółdziałanie czynników kościelnych i państw o
wych, nie było już miejsca na cechy, czy bractwa ubogich, zrzeszające
żebraków i regulujące stosunki m iędzy nimi, czemu zresztą niedw u
znacznie dał w yraz w izytator kościoła św. Jana w dekrecie reformacyjnym sform ułow anym w 1784 r., czyli na osiem lat przed ukazaniem się
odezw y kreślącej now y porządek ułożenia spraw odnoszących się do
finansowania szpitali i przytułków w diecezji wileńskiej22.

19 I. J. M a s s a 1 s k i , Całemu duchowieństwu tak świeckiemu jako też zakonnemu...
1792 (list pasterski), b.m.d.dr. [Wilno 1792], s.nlb.; J. Kurczewski, dz,. cyt., s. 366.
20 Tamże.
21 Tamże.
22 J. K u r c z e w s k i , dz. cyt. s. 366.
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Zakończenie

Działalność charytatyw na w rozm aitych jej aspektach w okresie
przedrozbiorow ym w Polsce była dom eną głównie Kościoła. Kościół
jednakże realizując swe cele na tym polu korzystał z pom ocy czynni
ków świeckich bądź przy pozyskiw aniu fundacji, bądź też sankcjonu
jąc swą pow agą i przejmując kontrolę oraz otaczając opieką instytucje
pow ołane do życia przez w ładze sam orządow e - magistraty. Powo
dem dość dużego w pływ u w ładz miejskich na zew nętrzną adm inistra
cję szpitali i bractw zrzeszających ubogich był szeroki sam orząd miej
ski, który obejmował także opiekę nad ubogim i i chorymi. Prócz tego
Kościół nie zaw sze były w stanie podołać wzrastającym potrzebom in
stytucji charytatyw nych, zwłaszcza szpitali, stąd zm uszone były one
odw oływ ać się do pomocy zarządów miejskich. Przykładem w spół
działania tych dw óch czynników był cech ubogich w Wilnie. Jego
spraw ne funkcjonowanie w okresie rozkw itu było w ypadkow ą dzia
łalności charytatywnej Kościoła i aktywności m agistratu miejskiego.
W momencie, gdy zrzeszająca ubogich Wilna korporacja nie była już
w stanie, wobec lansowanych koncepcji kompleksowego rozw iązania
kw estii żebractw a, sprostać now ym w ym ogom , została usunięta
w cień. Jej funkcje, już w skali całej diecezji, zgodnie z sugestiam i
utw orzonych przez Sejm przy Komisjach Porządkow ych deputacji
szpitalnych i z nakazu biskupa wileńskiego przejęli proboszczow ie
i przełożeni zakonni. Ich zadanie, w edług założeń w ładzy duchownej,
sprowadzało się do odzyskania daw nych funduszy szpitalnych, poszu
kiwania now ych fundacji i systematycznego grom adzenia i dystrybu
cji środków m aterialnych, mających w spierać ludzi praw dziw ie p o 
trzebujących pomocy, przy jednoczesnym elim inow aniu wszelkiego
elem entu podszywającego się pod m iano ubogich. Tragedia trzeciego
rozbioru kraju położyła tym planom kres.
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BRUDERSCHAFT DER BARMHERZIGKEIT
ODER ARMENGILDE IN WILNA
ZUSAMMENFASSUNG
Die stark gestiegene A nzahl von Bettlern in Wilna im 1. Teil des
17. Jahrhunderts brachte ein schwieriges gesellschaftliches Zeitproblem
m it sich. Der Stadtm agistrat beobachtete dieses Problem schon lange
Zeit und versuchte es zu lösen. Aus diesem G rund w urde 1636 durch
die Stadtbehörde die Bruderschaft der Barmherzigkeit, auch A rm en
gilde genannt, gegründet. Am Anfang ihrer Tätigkeit um fasste sie ca.
350 Bettler u n d andere Arme. Der Verein hat ziemlich schnell seine Sat
zungen bekom men, die von Bischof Jerzy Białłozor (1661-1665) appro
biert u n d vom König W ładysław IV. bestätigt w urden. Diese Bruder
schaft existierte bei der St. Johannes Kirche, w o ihr ein Altar zur Ver
fügung stand.
Die Pfründe der Bruderschaft bestanden aus Schenkungen der re
ichen Bürger, sowie aus Legaten für w ohltätige Zwecke u n d anderen
kleineren Spenden.
Die Arm engilde verlor im 2. Teil des 18. Jahrhunderts ihre Bedeu
tung u n d ihre W irksamkeit. Bischof Ignaz Massalski (1762-1794) hatte
zur rechten Zeit gemerkt, dass die Arm engilde alleine nicht m ehr au
sreichte, um die Probleme der Bettler und des gesam ten außer Kon
trolle geratenen Almosensystem s zu lösen. In dieser schwierigen Situ
ation kam er zu r Ansicht, dass m an neue Obdachlosen-, Armen- und
Altenheime bauen, u n d die schon existierenden unterstützen müsse. In
seinen Plänen fielen diese A ufgaben den Pfarrern u n d O rdensoberen
zu. Sie sollten sich also, m it der Hilfe der Laien Verwaltungsbehörde,
um die Finanzen küm m ern u nd die gesamm elten Lebensmittel gerecht
austeilen, nicht n u r in Wilna, sondern auch in den anderen Pfarreien
der Diözese. In diesem neuen System der karitativen Tätigkeit gab es
keinen Platz m ehr für m ildtätige Stiftungen, wie die bisherige A rm en
gilde.

375

