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opATóW i doBrA opAToWSkie  
pod pANoWANieM AUSTriACkiM  

(1794–1809)

Stan badań nad opatowem i dobrami opatowskimi można określić jako średnio 
zaawansowany. dla okresu, kiedy dobra opatowskie znajdowały się pod panowaniem 
austriackim, został wydany jeden anglojęzyczny artykuł1. natomiast do podsta-
wowej literatury dotyczącej opatowa należą m.in. materiały z sesji siedemsetlecia 
miasta oraz opracowania gershona Hunderta i Waldemara gałązki2. Źródła do te-
matu zakreślonego w tytule artykułu znajdują się m.in. w Archiwum głównym Akt 
dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowym w Radomiu i Archiwum Kapituły 
Kolegiackiej w opatowie.

Centrum administracyjnym i gospodarczym dóbr opatowskich było miasto 
opatów. Położone jest ono około 20 km od Sandomierza i do XiX w. było jednym 
z największych miast w województwie sandomierskim3. W rozpatrywanym okresie 
oprócz opatowa w skład dóbr wchodziło również 16 wsi i ich części: Zochcin, 
Zochcinek, Łężyce, Bełcz (dziś w obrębie Łężyc), Biskupice, Jałowęsy, niemienice, 

1 R. Kubicki, The City of Opatów and Opatów Landed Estates under Austrian Rule (1794–1809), 
w: Die galizische Grenze 1772–1867: Kommunikation oder Isolation?, red. Ch. Augustynowicz, 
A. Kappeler, Wien 2007, s. 101–113.

2 Opatów. Materiały z Sesji 700-lecia miasta, red. F. Kiryk, Sandomierz 1985; g. d. Hundert, The 
Jews in a Polish Private Town. The Case of Opatów in the Eighteenth Century, Baltimore–lon-–lon-lon-
don 1992; W. gałązka, Kapituła kolegiacka w Opatowie w latach 1562–1983, Sandomierz 1997.

3 G. d. Hundert, The Jews in a Polish Private Town, s. 2 i n.; Kielce wojewódzkie. Opis histo-Opis histo-
ryczno-statystyczny miasta z 1829 roku, oprac. l. Stępkowski, Kielce 1999, s. 43; Z. guldon, 
Gospodarka i społeczeństwo, w: Dzieje regionu świętokrzyskiego od X do końca XVIII wieku, red. 
J. Wijaczka, Warszawa 2004, s. 226 i in. Zob. też: M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast 
i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, s. 353–356, 374, 403 i in.
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Porudzie, Truskolasy, Worowice, Tudorów, Bukowiany, 3/4 Jurkowic, 2/3 Czerni-
kowa, 1/2 Szczegła (dziś w obrębie Truskolasów) i małego skrawka Kraszkowa 
(około 1/12), oraz 7 folwarków: zochciński, jałowęski, niemienicki, porudzki, tru-
skolaski, czernikowski i tudorowski (zob. mapy: 1–2)4.

1. dobra opatowskie i okolice w latach 1801–1804 według Carte von West-gallizien 
Antona Mayera von Heldensfelda

 oryginał: die Abteilung Kriegsarchiv des Österreichischen Staatsarchivs in Wien  
 (fotokopia w Regionalnym ośrodku Badań i dokumentacji Zabytków w Kielcach)

4 Archiwum główne Akt dawnych w Warszawie (dalej: AgAd), Archiwum gospodarcze Wila-
nowskie (dalej: AgW), Administracja dóbr opatowskich (dalej: Ado), sygn. ii/9; ibidem, sygn. 
ii/11a, s. 68; ibidem, sygn. ii/86, s. 13, 184; Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd dóbr 
Państwowych (dalej: AP Radom, ZdP), sygn. 82, s. 22, 72, 74, 118; Urzędowe nazwy miejscowo-
ści i obiektów fizjograficznych, t. 27: Powiat opatowski i powiat miejski Ostrowiec Świętokrzyski 
województwo świętokrzyskie, Warszawa 1966, s. 10 i in. Por.: Instrukcje gospodarcze dla dóbr 
magnackich i szlacheckich z XVII–XIX wieku, t. 1, wyd. B. Baranowski, J. Bartyś, A. Keckowa, 
J. leskiewicz, Wrocław 1958, s. lXVii–lXViii; M. Różycka, Struktura wysiewów i wysokość 
plonów w drugiej połowie XVIII w. w kluczu opatowskim, „Studia z dziejów gospodarstwa 
Wiejskiego” 1961, t. 4, z. 1, s. 164.
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2.  Rozmieszczenie dóbr opatowskich w XViii/XiX wieku 
 oprac. R. Kubicki

Po raz pierwszy wojska austriackie odnotowano w opatowie pomiędzy majem 
1773 a majem 1774 r., czyli po pierwszym rozbiorze Polski5. Wówczas Austriacy 
zaopatrywali się u Żydów opatowskich w potrzebne im towary i korzystali z tutej-
szych posłańców miejskich6.

Ściślejsze związki opatowa z Austrią zapoczątkowała insurekcja kościuszkowska 
z 1794 r. W jej wyniku wojska austriackie wkroczyły na terytorium państwa pol-
skiego. od lipca 1794 r. w folwarkach i wsiach należących do dóbr opatowskich 
zaczęto odnotowywać wojska austriackie7. W następnym miesiącu wkroczyły one 

5 W pobliskim Sandomierzu odnotowywano Austriaków od kwietnia 1773 do stycznia 1774 r., po 
czym mieli się wycofać na zagarnięte tereny i rozbioru Polski; Kronika benedyktynek sandomier-
skich czyli dzieje klasztoru sandomierskiego od roku 1615. 30 października. Spisane w roku 1763 
za przełożeństwa P. Maryanny Siemianowski ksieni 13., t. 1, oprac. A. Szylar, Sandomierz 2005, 
s. 159–183. Zob. też m.in.: AgAd, AgW, Anteriora, sygn. 117, s. 79.

6 AgAd, AgW, Ado, sygn. i/74, s. 26–32. na temat ówczesnej armii austriackiej zob.: P. Hay-i/74, s. 26–32. na temat ówczesnej armii austriackiej zob.: P. Hay-
thornthwaite, The Austrian Army 1740–80: 3 Specialist Troops, london 1995; idem, The Austrian 
Army 1740–80: 1 Cavalry, oxford 2001; idem, The Austrian Army 1740–80: 2 Infantry, oxford 
2003; d. Hollins, Austrian Frontier Troops 1740–1798, oxford 2005.

7 AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/98, s. 187. na temat ówczesnej armii austriackiej zob.: d. Hollins, 
Austrian Auxiliary Troops 1792–1816, london 1996; idem, Austrian Grenadiers and Infantry 
1788–1816, oxford 1998; P. Haythornthwaite, Austrian Army of the Napoleonic Wars (2): Caval-
ry, oxford 1999; idem, Austrian Specialist Troops of the Napoleonic Wars, oxford 2002.
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do opatowa8. Zaistniała więc dosyć interesująca sytuacja w tym mieście – w tym 
samym czasie przez około dwa miesiące przebywały tutaj zarówno oddziały cesar-
skie, jak i pruskie, gdyż te ostatnie wycofały się stąd dopiero 10 października9. Było 
to możliwe, gdyż Prusacy kwaterowali na północno-zachodnich przedmieściach 
opatowskich, a Austriacy na terenie miasta właściwego. Poza tym oddzielała ich od 
siebie Łukawa przepływająca przez miasto. Mimo że nie odnotowano tutaj wówczas 
żadnego bezpośredniego starcia żołnierzy pruskich z austriackimi, to sytuacja mu-
siała być napięta. Wiadomo bowiem, że pomiędzy wojskami obu stron dochodziło 
wtedy do potyczek; jedna z nich nastąpiła pod Sandomierzem10. Wydaje się także, 
że przynajmniej w tym okresie liczebność żołnierzy austriackich była tutaj mała 
i raczej tylko symboliczna. Takie przypuszczenie potwierdza fakt, że natychmiast 
po wyjściu Prusaków z opatowa w mieście tym bez problemów i obaw pojawił się 
generał major kościuszkowski Wojciech Toczyski, który planował nawet ulokować 
tutaj stałą siedzibę komisji porządkowej sandomierskiej.

Po wyjściu wojsk pruskich z opatowa i niepowodzeniu wskrzeszenia powstania 
w Sandomierszczyźnie pozostali w mieście Austriacy chcieli skonfiskować w ca-
łości zakupione przymusowo przez skarb pański i mieszkańców opatowskich od 
wyjeżdżających Prusaków owies, siano i słomę, twierdząc, że zostały one tutaj 
zgromadzone dla wojsk polskich. Wówczas administracja dóbr opatowskich, za 
pośrednictwem Żydów opatowskich, którzy mieli bardzo dobre kontakty zarówno 
z Austriakami, jak i z Prusakami, rozpoczęła przekupywanie po kolei oficerów 
austriackich mających wydać decyzję w tej kwestii11. W końcu udało się uzyskać 

8 S. Herbst, Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku, Warszawa 1983, s. 32, 
47, 125–126, 134, 217; Z. góralski, Wojska austriackie w regionie sandomiersko-staszowskim 
podczas insurekcji 1794 roku, w: W stronę Połańca. Z dziejów insurekcji 1794 roku. Materiały 
sesji naukowej 6–7 maja 1993 r. Staszów - Połaniec, red. A. Zarębski, l. Stępkowski, Staszów 
1994, s. 52.

9 K. Bauer, Wojsko koronne powstania kościuszkowskiego, Warszawa 1981, s. 68. należy zwrócić 
uwagę, że 10 października 1794 r. oddziały pruskie wycofały się jedynie z opatowa i nadal ich 
obecność była okresowo odnotowywana w okolicznych wsiach.

10 S. Schnür-Pepłowski, Z przeszłości Galicyi (1772–1862), lwów 1895, s. 128.
11 Przejawem dobrych kontaktów Żydów opatowskich z Austriakami były m.in. oskarżenia wy-

suwane przez tutejszych mieszczan katolickich, że dzięki protekcji obcych wojsk starozakonni 
bogacili się na handlu i nie dokładali do podatków miejskich na rzecz Austrii; J. Muszyńska, 
Żydzi i mieszczanie w sandomierskich miastach królewskich w XVIII wieku, „Kwartalnik Historii 
Żydów” 2003, nr 3(207), s. 410. na temat ówczesnych postaw Żydów por.: E. Ringelblum, Ży-
dzi w powstaniu kościuszkowskim, Warszawa 1938; J. A. gierowski, Udział Żydów w powstaniu 
kościuszkowskim, w: Powstanie kościuszkowskie i jego naczelnik. Historia i tradycja. Materiały 
konferencji naukowej Kraków–Wrocław, 28–30 marca 1994 r., red. T. Kulak, M. Frančić, Kraków 
1996, s. 41–46; P. Fijałkowski, Berek Joselewicz i jego udział w insurekcji kościuszkowskiej, 
w: Powstanie 1794 roku. Dzieje i tradycja. Studia i szkice w dwustulecie, red. H. Szwankowska, 
Warszawa 1996, s. 102–106.
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uwolnienie od wysuwanych oskarżeń. niemniej jednak skarb dóbr opatowskich na 
całej tej transakcji stracił przynajmniej 2500 zł12.

Żołnierze austriaccy w czasie pobytu w dobrach opatowskich – podobnie jak 
wcześniej rosyjscy, pruscy i polscy – grabili je, jak tylko mogli. na przykład w 1794 r. 
tuż po przybyciu do opatowa Austriacy, wdarłszy się przez strzechę do stodoły pew-
nego Żyda opatowskiego, skradli mu pięć fur siana13. Mimo tego zdarzenia należy 
jednak podkreślić, że oddziały austriackie były najbardziej spokojnymi i najmniej 
czyniącymi szkód spośród wszystkich innych wojsk, jakie odnotowano w dobrach 
opatowskich w latach dziewięćdziesiątych XViii w. (zob. tabelę 1).

oprócz wojsk austriackich, pruskich i kościuszkowskich w dobrach opatowskich 
w drugiej połowie 1794 r. odnotowano również żołnierzy rosyjskich oraz saskich14. 
Zimą 1795 r. w opatowie stacjonował oddział austriacki dowodzony przez generała 
Heisterowa15. najpóźniej dobra opatowskie przestały nawiedzać oddziały pruskie, 
które dopiero na początku 1796 r. wycofały się ostatecznie z tego rejonu, co umoż-
liwiło pełne opanowanie tych ziem przez Austriaków16.

Z kolei w latach 1798–1800 przez dobra opatowskie przechodziły wojska ro-
syjskie, których pobyt tu był związany z walkami z rewolucyjną Francją17. Jako 
ciekawostkę można także podać, że około 1800 r. na terenie opatowszczyzny gra-
sowała banda Cyganów złożona z 40 rozbójników18.

Tabela 1. Wycena strat i wydatków wojskowych poniesionych przez skarb pański dóbr 
opatowskich w latach 1792–1794

Straty i wydatki spowodowane przez wojska
Razem

rosyjskie pruskie polskie austriackie
zł gr % zł gr % zł gr % zł gr % zł gr %

63 032 23,5 90,022 6 123 9,5 8,745 838 19 1,198 24 18 0,035 70 019 10 100
Źródło: AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/78.

12 AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/74, s. 8–10, 13–15.
13 Ibidem, s. 6 i in.
14 Ibidem, sygn. ii/1, s. 10; ibidem, sygn. ii/2, s. 31; ibidem, sygn. ii/49; ibidem, sygn. ii/74, s. 3, 

6; ibidem, sygn. ii/87, s. 77, 89; ibidem, sygn. ii/91, s. 104, 121, 138; ibidem, sygn. ii/98, s. 176, 
181, 186–188 i in.

15 J. M. Małecki, Pod rządami austriackimi i w Księstwie Warszawskim (1794–1815), w: Dzieje 
Sandomierza 1795–1918, t. 3, red. J. M. Małecki, Warszawa 1993, s. 6.

16 AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/91, s. 138, 155; T. Mencel, Galicja Zachodnia 1795–1809. Studium 
z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po III rozbiorze, lublin 1976, s. 27, 31–32 i in.

17 AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/51, s. 3; AgAd, AgW, Akta Procesowe Potockich (dalej: APP), 
sygn. 256, s. 586–588. na temat ówczesnych walk rosyjsko-francuskich zob. m.in.: Z. Wójcik, 
Dzieje Rosji 1533–1801, Warszawa 1981, s. 327–330; l. Bazylow, Historia Rosji, t. 1, war-
szawa 1985, s. 356–357; M. Żywczyński, Historia powszechna 1789–1870, Warszawa 1997, 
s. 119–120.

18 AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/11a.
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Zaraz po wkroczeniu do dóbr opatowskich władze austriackie rozpoczęły po-
bieranie z nich podatków. Początkowo opatowskie podlegało prawdopodobnie au-
striackiej egzakcji podatkowej w Sandomierzu, a następnie do lutego 1796 r. egzakcji 
z siedzibą w Kielcach19. Z lat 1794–1795 wzmiankowany jest sandomierski egzaktor 
Migurski, który pobierał z dóbr opatowskich podymne, ofiarę dziesiątego grosza 
i czopowe. Podatki pobierano w polskiej monecie obrachunkowej. na przykład 
dwie raty czopowego z przełomu 1795 i 1796 r. opłacono w kwocie 5310 zł i 15 gr, 
rata styczniowa ofiary dziesiątego grosza z 1796 r. wyniosła 2631 zł i 20 gr, a rata 
marcowa podymnego z tego samego roku – 1661 zł. Poza tym pobierano symplę 
od Żydów opatowskich20. należy również zaznaczyć, że w latach 1794–1795 rów-
nocześnie z Austriakami podatki z dóbr opatowskich wybierali Prusacy, a płacono 
je prawdopodobnie tym, którzy zjawili się pierwsi.

do trzeciego rozbioru Polski dobra opatowskie położone były w województwie 
i powiecie ziemskim sandomierskim21. W 1795 r., po zawarciu przez Austrię, Rosję 
i Prusy konwencji rozbiorowej ziem polskich, weszły one w skład monarchii austriackiej. 
Prawdopodobnie w lutym 1796 r. dokonano podziału okupowanych ziem polskich na 
dystrykty (okręgi; die Bezirke). Siedziba jednego z nich została ulokowana w opatowie 
i obejmowała też Sandomierz. Była to jednak tylko tymczasowa administracja wojenna, 
a okupowane przez Austrię ziemie polskie znajdowały się pod władzą austriackich od-
działów wojskowych i podlegały komendzie, na której czele stał dowódca wojskowy 
galicji generał Józef Harnoncourt. dopiero w lipcu 1796 r. ustalono nowy cywilny 
podział administracyjny galicji Zachodniej, jak nazwano w Austrii nowo zabrane ziemie 
polskie. W wyniku tego podziału utworzono m.in. cyrkuł (der Kreis) sandomierski 
z siedzibą w Sandomierzu, obejmujący cały dawny powiat sandomierski, a więc rów-
nież dobra opatowskie22. W 1798 r. siedzibę cyrkułu sandomierskiego przeniesiono do 
opatowa, gdyż miasto to znajdowało się w centrum cyrkułu i przechodził przez nie trakt 
pocztowy z Krakowa do lublina i Radomia, omijający Sandomierz. Wszystko to miało 
istotne znaczenie dla komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej cyrkułu sandomierskiego23. 

19 T. Mencel, Galicja, s. 27–31.
20 AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/2.
21 T. Koba-Ryszewska, Przeszłość administracyjna ziem województwa kieleckiego, w: Z dziejów 

ziemi kieleckiej (1918–1944), Warszawa 1970, s. 11–12; Z. góralski, Powiat ziemski w XVIII 
wieku, w: Uwarunkowania historyczno-kulturowe współczesnej organizacji przestrzennej pań-
stwa, red. H. Adamczewska-Wejhert, Kielce 1993, s. 35–36; S. Arnold, Podziały administracyjne 
województwa sandomierskiego do końca XVIII wieku, Kielce 2001, s. 8, 10–11; J. Z. Pająk, Dzieje 
podziałów administracyjnych a granice regionu świętokrzyskiego, w: Region świętokrzyski. Mit 
czy rzeczywistość. Materiały konferencji naukowej. Kielce, 23 maja 2001, red. J. Wijaczka, Kielce 
2001, s. 52, 56; J. Swajdo, Między Wisłą a Pilicą. Dzieje podziałów administracyjnych w regionie 
kielecko-radomskim do 1975, Kielce 2005, s. 11.

22 T. Mencel, Galicja, s. 27, 32–33, 49.
23 l. Zimowski, Geneza i rozwój komunikacji pocztowej na ziemiach polskich, Warszawa 1972, rys. 

6–4, 8–12, 8–26; T. Mencel, Galicja, s. 331; J. M. Małecki, Pod rządami, s. 7.
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następnie w wyniku reformy administracyjnej galicji z 1803–1804 r. połączono galicję 
Zachodnią ze Wschodnią w jedno gubernium z siedzibą we lwowie oraz cyrkuł san-
domierski (opatowski) z radomskim w jeden z siedzibą w Radomiu. W nowym cyrkule 
radomskim opatów został wyznaczony na siedzibę jednego z okręgów24.

dobra opatowskie w momencie znalezienia się pod okupacją austriacką były 
własnością spadkobierców po Antonim lubomirskim, który zmarł w 1782 r., i jego 
żonie Zofii z Krasińskich, która zarządzała dobrami dożywotnio, tj. do 1790 r.25 
Antoni i Zofia lubomirscy nie zostawili potomstwa (jedyny ich syn zmarł w dzie-
ciństwie w 1760 r.), a więc dobra opatowskie po nich powinien przejąć jedyny brat 
Antoniego – Stanisław lubomirski, ale ten zmarł w 1783 r.26 W związku z tym 
spadkobiercami dóbr stały się dzieci Stanisława, który z żoną izabelą z Czartoryskich 
miał cztery córki. W ich imieniu zarząd dóbr opatowskich od 1790 r. sprawował 
ignacy Potocki (1750–1809), mąż izabeli Elżbiety – najstarszej, nieżyjącej już wów-
czas córki (zmarła w 1783) Stanisława i izabeli lubomirskich. Zapewne pełnił on 
tę funkcję nie tyle dlatego, że był wdowcem po żonie, która – gdyby żyła – byłaby 
główną sukcesorką do spadku po Antonim lubomirskim, ile w imieniu i z powodu 
Krystyny (1778–1800), jego jedynego wówczas żyjącego dziecka ze zmarłą izabelą 
Elżbietą (dwoje ich innych dzieci zmarło w dzieciństwie)27.

ignacy Potocki, z powodu zaangażowania w sprawy publiczne państwa pol-
skiego, prawdopodobnie nigdy nie był w dobrach opatowskich, a zarządzał nimi przy 
pomocy lokalnej administracji majątku oraz komisarza generalnego28. w grudniu 

24 T. Mencel, Galicja, s. 306–311.
25 Instrukcje gospodarcze dla dóbr, s. lXViii, lXXVi, 617–619; J. Michalski, Lubomirski Antoni, 

w: Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 18, Wrocław 1973, s. 6, 8.
26 W. Konopczyński, Lubomirska 1. v. Tarłowa z Krasińskich Zofia, w: PSB, t. 17, Wrocław 1972, 

s. 637.
27 K. M. Morawski, Ignacy Potocki, cz. 1: 1750–1788, Kraków 1911, s. 9–10 i in.; J. Rudnicka, 

Biblio  teka Ignacego Potockiego, Wrocław 1953, s. 8–9, 48; g. Pauszer-Klonowska, Piękny Po-
tocki, Warszawa 1984, s. 25–37, 69–70, 83, 192/193, 325; Z. Zielińska, Potocki Roman Ignacy 
Franciszek, w: PSB, t. 28, Wrocław 1984–1985, s. 15; Z. Janeczek, Ignacy Potocki marszałek 
wielki litewski (1750–1809), Katowice 1992, s. 36, 38, 43, 299–300, 303.

28 AgAd, AgW APP, sygn. 255, s. 46; ibidem, Ado, sygn. ii/16, s. 6–7; ibidem, sygn. ii/117, s. 4 
i in. na temat życia publicznego ignacego Potockiego zob. m.in.: B. Twardowski, Spis osób, które 
uczestniczyły w działaniach wojennych Kościuszki 1794 r. Poprzedzony poglądem historycznym 
na przyczyny upadku Polski oraz krótką historyą wypadków w r. 1794 zaszłych. Z dodaniem ży-
ciorysów osób wybitne zajmujących stanowisko, Poznań 1894, s. 231–233; Tajna korespondencja 
z Warszawy 1792–1794 do Ignacego Potockiego. Jan Dembowski i inni, oprac. M. Rymszyna, 
A. Zahorski, Warszawa 1961; Korespondencja Ignacego Potockiego w sprawach edukacyjnych 
(1774–1809), oprac. B. Michalik, Wrocław 1978; B. Michalik, Działalność oświatowa Ignacego 
Potockiego, Wrocław 1979; Senatorowie i posłowie Sejmu Wielkiego, oprac. J. Kowecki, Warsza-
wa 1991, s. 9, 12, 44; d. nawrot, Z dziejów dyplomacji polskiej w Wiedniu w latach 1788–1792. 
Z dziejów stosunków polsko-austriackich w dobie Sejmu Czteroletniego, Katowice 1999, s. 45–48, 
54, 64 i in.; Z. Janeczek, Polityczna rola marszałka litewskiego Ignacego Potockiego w okresie 
Sejmu Wielkiego 1788–1792, Katowice 2005.
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1794 r. ignacy Potocki został aresztowany przez władze rosyjskie, a od stycznia 1795 
do grudnia 1796 r. przebywał w carskim areszcie w Petersburgu. Po opuszczeniu 
aresztu przybył najpierw do Prus, a następnie w 1797 r. do Kurowa w lubelskiem. 
Jednak już w sierpniu 1798 r. został oskarżony o udział w spisku i aresztowany 
z kolei przez władze austriackie w słowackim Bardiowie, a następnie przetrzymy-
wany w Krakowie aż do stycznia 1800 r. Po uwolnieniu przebywał w Kurowie, 
który wybrał sobie na miejsce przymusowego zamieszkania, gdzie nadal był pilnie 
śledzony przez władze austriackie i do 1802 r. miał ograniczone możliwości prze-
mieszczania się. Wszystko to niewątpliwie uniemożliwiało mu zarządzanie powie-
rzonymi mu dobrami29.

W czerwcu 1796 r., czyli około pół roku przed wypuszczeniem z aresztu w Peters-
burgu ignacego Potockiego, administrację nad opatowem przekazano Sewerynowi 
Rzewuskiemu (1743–1811), mężowi Konstancji Małgorzaty (1761–1840), trzeciej 
córki Stanisława i izabeli lubomirskich30. Samo przejęcie zarządu było dobrze 
zaplanowaną i przeprowadzoną operacją przez Rzewuskiego. Aby osiągnąć cel, 
przekonał on do swojej kandydatury na to stanowisko jednego z sukcesorów – Jana 
Potockiego (1761–1815), który był mężem nieżyjącej już wówczas Julii Teresy 
(1766–1794), najmłodszej córki Stanisława i izabeli lubomirskich31. Julia Potocka 
zmarła wprawdzie w 1794 r., ale zostawiła po swoim związku z Janem dwóch 
synów: Alfreda (1786–1862) i Artura (1787–1832), dzięki czemu linia ta utrzymy-
wała nadal prawa do udziału w spadku po Antonim lubomirskim32. W ten sposób 

29 AgAd, AgW, Archiwum główne Potockich (dalej: AgP), sygn. 425; K. Koźmian, Pamiętniki, 
t. 1, Wrocław 1972, s. 279, 293; ibidem, t. 2, Wrocław 1972, s. 32–34, 173; g. Pauszer-Klonow-
ska, Piękny, s. 307–324; Z. Zielińska, Potocki Roman Ignacy Franciszek, s. 13; Z. Janeczek, 
Ignacy, s. 213–222, 224, 231–235.

30 Krajowy ośrodek Badań i dokumentacji Zabytków w Warszawie, Teki glinki (dalej: KoBidZ 
Warszawa, Tg), sygn. 497, s. 5–6, 11; AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/2, s. 32; ibidem, sygn. ii/16, 
s. 9–10; ibidem, Anteriora, sygn. 157; ibidem, APP, sygn. 255, s. 56–78, 91; ibidem, sygn. 256, 
s. 375, 438, 601–604 i in. W rzeczywistości plenipotent Rzewuskiego Franciszek Schultz był 
w dobrach opatowskich już od kwietnia 1796 r.; ibidem, Ado, sygn. ii/98, s. 234 i in. na temat 
Konstancji i Seweryna Rzewuskich zob. m.in.: S. Rzewuski, O sukcessyi tronu w Polszcze rzecz 
krótka, drezno 1789; W. Smoleński, Konfederacya targowicka, Kraków 1903, s. 5–20, 24–25; 
K. Maksimowicz, Seweryn Rzewuski i okolicznościowa poezja polityczna doby Sejmu Cztero-
letniego, „Pamiętnik literacki” R. 82, 1991, nr 4, s. 124–141; idem, Wokół koligacji rodzinnych 
Ignacego Krasickiego z Sewerynem Rzewuskim, „Roczniki Humanistyczne” 2002, t. 50, z. 1, 
s. 59–71; i. Węgrzyn, Polskie piekło – literackie biografie zdrajców targowickich: Stanisława 
Szczęsnego Potockiego, Franciszka Ksawerego Branickiego i Seweryna Rzewuskiego, kraków 
2005, s. 209–300.

31 AgAd, AgW, APP, sygn. 255, s. 56–57. W drugiej połowie 1796 r. Jan Potocki, podobnie jak 
Seweryn Rzewuski, przebywał w Wiedniu, ale poparł on Rzewuskiego jeszcze przed przyjazdem, 
będąc w niemczech w 1795 r. na temat Jana Potockiego w 1795–1796 r. zob.: A. Kroh, Jan Po-
tocki. Daleka podróż, Warszawa 2007, s. 120–124.

32 o mężu, synach i śmierci Julii Potockiej zob.: Z. Kuchowicz, Wizerunki niepospolitych niewiast 
staropolskich XVI–XVIII wieku, Łódź 1974, s. 344–354 i in.; J. Zdrada, Potocki Alfred, w: PSB, 
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Rzewuski mógł liczyć na dwa głosy poparcia – na swój, a raczej swojej żony, oraz 
Jana Potockiego. Jednak przeciw sobie miał zapewne dwóch braci, ignacego i Stani-
sława Kostkę Potockich, głównych pretendentów do spadku po lubomirskich. Aby 
zniwelować ich zdecydowanie lepszą pozycję, Rzewuski wybrał dobry dla siebie 
moment, a niewygodny dla braci Potockich. należy tu bowiem wyjaśnić, dlaczego 
dobra powierzono mężowi trzeciej pod względem wieku córki, a nie drugiej. otóż 
druga córka Stanisława i izabeli lubomirskich, Aleksandra (1760–1836), była żoną 
Stanisława Kostki Potockiego (1755–1821), który w lipcu 1794 r. został aresztowany 
wraz z synem Aleksandrem (1776–1845) przez władze austriackie w Karlsbadzie 
i do stycznia 1795 r. obaj byli więzieni w czeskiej twierdzy Josephstadt (Józefów). 
Później przez krótki czas Stanisław Potocki był przetrzymywany jeszcze w Pradze, 
po czym wyjechał wraz z synem do Włoch, skąd wrócili do galicji dopiero na 
przełomie 1796 i 1797 lub w 1797 r.33

Przedstawioną tu sytuację własnościową w opatowie dobrze odzwierciedlają 
kwestie związane z prawem patronatu. Jeszcze w kwietniu 1796 r. leon Łapicki 
został instytuowany na kantora tutejszej kapituły kolegiackiej z prezenty Stanisława 
i Aleksandry Potockich, co należało do uprawnień właściciela dóbr opatowskich 
i przeprowadzone było zapewne w zastępstwie ignacego Potockiego34. Jednak w dru-
giej połowie 1796 r. instytuowano na opatowskie prebendy i kanonie duchownych 
prezentowanych na te stanowiska przede wszystkim przez Seweryna Rzewuskiego. 
najlepiej świadczy o tym następujące wydarzenie. na dziekana opatowskiego 
ignacy, Stanisław z żoną i Jan Potoccy prezentowali Michała Krajewskiego, autora 
kilku powieści i prac historycznych, kanonika kieleckiego i lwowskiego, a później 
też członka warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół nauk, a więc człowieka wy-
kształconego i jak najbardziej nadającego się na to stanowisko35. Jednak Seweryn 

t. 27, Wrocław 1983, s. 760–762; A. Palarczykowa, Potocki Artur, w: ibidem, s. 795–797; M. E. 
Żółtowska, Potocki Jan, w: PSB, t. 28, s. 37, 40; E. Rudzki, Damy polskie XVIII wieku, Warszawa 
1997, s. 282, 286 i in.; A. Cholewianka-Kruszyńska, Pani Alfredowa – Maria z Sanguszków Po-
tocka z Łańcuta, Warszawa 1998, s. 51–53.

33 AgAd, AgW, AgP, sygn. 178; ibidem, Anteriora, sygn. 302, s. 4, 7; B. Smoleńska, Potocki Alek-
sander, w: PSB, t. 27, s. 756; B. grochulska, Potocki Stanisław Kostka, w: PSB, t. 28, s. 163.

34 A. Bastrzykowski, Kolegiata św. Marcina w Opatowie i jej kapituła, cz. 2: Katalog prałatów 
i kanoników kolegiaty opatowskiej od 1212 aż do dni naszych, ostrowiec 1948, s. 49; W. gałązka, 
Kapituła, s. 95–96.

35 Ksiądz Michał Krajewski (1746–1817 r.) napisał m.in.: Pochwała Stanisława Hieronima Konar-
skiego (Warszawa 1783), Gry nauk dla dzieci, służące do ułatwienia ich edukacji, przez które 
łatwo nauczyć się mogą: poznania liter, syllabizowania, czytania w polskim i francuskim języku, 
formowania charakteru, pisania, języków ze zwyczaju, historyi, geografii i początków artmetyki 
(kraków 1777), Leszek Biały książę polski, syn Kazimierza Sprawiedliwego, w 12 księgach, t. 1–2 
(kraków 1806), Życie Stefana Czarnieckiego (Radom 1830), Dzieje panowania Jana Kazimie-
rza od roku 1656 do jego abdykacji w roku 1668, t. 1–2 (Warszawa 1846), Pani podczaszyna 
(Warszawa 1991), Wojciech Zdarzyński (kraków 2002), Podolanka (Kraków 2002); ignacy Po-
tocki wspierał patriotycznie nastawionego księdza Krajewskiego już przynajmniej od 1793 r.; 
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Rzewuski oraz Jan Potocki, którego Seweryn ponownie przekonał do jego poparcia, 
prezentowali w sierpniu 1796 r. na to stanowisko francuskiego księdza Antoniego 
Karola de Chassignoles (zm. 1806), który uciekł z Francji po wybuchu tam rewo-
lucji36. ostatecznie dziekanem mianowano kandydata Rzewuskiego37. uznano więc, 
że do zarządzania kluczem opatowskim, pod nieobecność wtedy jeszcze Stanisława 
i ignacego Potockich, lepiej nadawał się Seweryn Rzewuski. na jego korzyść za-
pewne przemawiał także fakt, że od maja 1795 r. aż do śmierci w 1811 r. przebywał 
głównie w Wiedniu, gdzie wraz z żoną mieszkał u swojej teściowej przy Mölker 
Bastei nr 123738. Mieszkał więc przede wszystkim w kraju, w granicach którego 
znajdował się teraz klucz opatowski i – co ważniejsze – nie był ani aresztowany, 
ani w jakiś inny sposób szykanowany przez władze austriackie. dlatego też praw-
dopodobnie ogólnym rozwojem przytoczonych tu wypadków oraz dzięki poparciu 
Jana Potockiego należy tłumaczyć przejęcie w 1796 r. zarządu nad dobrami opa-
towskimi, a w praktyce, jak się wkrótce okazało, tylko nad miastem opatowem, 
przez Seweryna Rzewuskiego39.

Formalnie od czerwca 1799 r., a nie – jak dotąd sądzono – dopiero od 1805 r. 
administratorem miasta opatowa został Stanisław Kostka Potocki40. W momencie, 

Tajna korespondencja z Warszawy, s. 244, 246. na jego temat zob. też: Krajewski Michał Dymitr, 
w: Encyklopedja kościelna: podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego, z licznymi jej 
dopełnieniami, wyd. M. nowodworski, t. 11, Warszawa 1878, s. 334; Krajewski Michał Dymitr, 
w: Encyklopedja powszechna (S. Orgelbranda), t. 8, Warszawa 1900, s. 569; B. gubrynowicz, 
Romans w Polsce za czasów Stanisława Augusta, lwów 1904, s. 109–123.

36 na temat ówczesnej imigracji Francuzów do Polski zob.: M. g. Zieliński, Cudzoziemcy w życiu 
codziennym Rzeczypospolitej doby stanisławowskiej, Bydgoszcz 2004, s. 71 i in. na temat Ko-
ścioła we Francji w czasie rewolucji francuskiej zob. m.in.: M. Żywczyński, Kościół i rewolucja 
francuska, Kraków 1995; J. S. Pelczar, Rewolucja francuska wobec religii katolickiej i jej ducho-
wieństwa, Rzeszów 2005.

37 A. Bastrzykowski, Kolegiata, cz. 2, s. 12, 43; J. Wiśniewski, Dekanat konecki, Radom 1913, s. 134–
136; pomylono Antoniego Karola de Chassignolesa z Kasprem Cezarem Karolem de Montalem 
(1722–1822 r.), który przybył do Polski w 1791 r. z poselstwem króla francuskiego ludwika XVi, 
będąc wówczas kanonikiem z Toul; w 1799 r. de Montal, już jako proboszcz w Pleszowie (obecnie 
dzielnica Krakowa) został instalowany na opatowską kanonię szóstej prebendy z prezenty swojego 
rodaka de Chassinolesa, do którego jako dziekana opatowskiego należało właśnie prawo wyznaczenia 
kandydata na to stanowisko; zob.: J. Wiśniewski, Dekanat opatowski, Radom 1907, s. 295; A. Bastrzy-
kowski, Kolegiata św. Marcina w Opatowie i jej kapituła, cz. 1, „Kronika diecezji Sandomierskiej” 
1949, t. 42, s. 171–172; ibidem, cz. 2, s. 54–55; W. gałązka, Kapituła, s. 37–38, 97, 373, 381.

38 i. Rychlikowa, Losy fortun magnackich w Galicji 1772–1815, „Kwartalnik Historyczny” R. 95, 
1989, nr 3, s. 155–157; R. Taborski, Polacy w Wiedniu, Wrocław 1992, s. 33–34, 38, 40; Z. Zie-
lińska, Rzewuski Seweryn, w: PSB, t. 34, z. 1, Wrocław 1992, s. 148–149; K. Maksimowicz, 
Seweryna Rzewuskiego droga do Targowicy, gdańsk 2002, s. 220–233.

39 na temat okresu, gdy dobra opatowskie znajdowały się pod administracją Seweryna Rzewuskie-
go, zob. m.in.: AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/1, s. 11; ibidem, sygn. ii/28, s. 171, 180 i in.; ibidem, 
sygn. ii/38, s. 3–37; ibidem, sygn. ii/117, s. 42 i n.

40 Ibidem, APP, sygn. 256, s. 5, 208–212, 604 i n.; Instrukcje gospodarcze dla dóbr, s. lXViii, 
lXXVi, 617–619, i KoBidZ, Tg, sygn. 497, s. 6 i in., błędnie podają, że dobra opatowskie były 
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gdy Rzewuskim uprzykrzyła się administracja dobrami, obligowali pismem Stani-
sława Potockiego, aby przejął zarząd, gdyż – jak twierdzili – „wypadało się [...] ze 
Stanisławem Kostką podzielić tym ciężarem”41. Bardzo ważnym czynnikiem umożli-
wiającym przejęcie administracji dóbr opatowskich przez Stanisława było udzielenie 
mu i jego żonie Aleksandrze poparcia ze strony ignacego Potockiego. Po spotkaniu 
Potockich w Kurowie w drugiej połowie 1797 r. Stanisław przejął prowadzenie spraw 
majątkowych ignacego, aby ratować dobra i chronić przed wierzycielami, którym 
ignacy winien był wysokie sumy42. W dniu 4 marca 1800 r. zmarła jedyna córka 
ignacego Potockiego, Krystyna. Wówczas ignacy, być może zdając sobie sprawę 
z tego, że wraz ze śmiercią jedynaczki jego szanse na przejęcie jakichkolwiek dóbr 
po Antonim lubomirskim bardzo zmalały, 11 marca 1800 r. w Pożogu w lubelskiem 
ustąpił bratu Stanisławowi i jego żonie Aleksandrze, będącej wówczas najstarszą i naj-
ważniejszą – po śmierci Krystyny – żyjącą sukcesorką do spadku po wspomnianym 
lubomirskim, wszelkie prawa do dziedziczenia po zmarłej córce43.

Jednak zarówno Seweryn Rzewuski, jak i początkowo Stanisław Kostka Po-
tocki administrowali w praktyce tylko miastem opatowem. Stało się tak, ponieważ 
w 1791 r. sukcesorowie Zofii z Krasińskich lubomirskiej, wywodzący się z rodu 
Krasińskich, zawarli układ z właściwymi sukcesorami Antoniego lubomirskiego. 
na mocy tego układu ci pierwsi (Franciszka z Krasickich, żona Karola, syna króla 
Augusta iii, kasztelaństwo radomscy Barbara i Michał Świdzińscy, starostwo grzy-
bowscy Zofia i Franciszek Wodziccy oraz Anna, Joachim i Stanisław Tarnowscy) 
zrzekli się praw do majątku po Antonim lubomirskim. W zamian mieli otrzymać 
od sukcesorów lubomirskich, czyli rodzin ignacego, Stanisława i Jana Potockich 
oraz Seweryna Rzewuskiego, łącznie 1 678 648 zł44. Z uwagi na fakt, że kwoty te 
nie zostały wypłacone sukcesorom Zofii z Krasińskich, zaczęli oni zajmować części 
dóbr po Antonim lubomirskim. W czerwcu 1796 r. Franciszek Wodzicki przejął 
folwarki i wsie wchodzące w skład klucza opatowskiego, a następnie prawa do nich 
scedował w 1798 r. na hrabiego Adama Przerębskiego, męża swojej córki Łucji45.

oddzielenie miasta od wsi i folwarków opatowskich okazało się niekorzystnym 
rozwiązaniem pod względem ekonomicznym. W związku z tym najpierw Seweryn 
Rzewuski, a później Stanisław Potocki podjęli kroki mające na celu odzyskanie ca-
łego klucza opatowskiego. Starania te zakończyły się ugodą pomiędzy Stanisławem 

zarządzane przez Stanisława Kostkę Potockiego dopiero od 1805 r., natomiast B. grochulska, 
Potocki Stanisław Kostka, s. 163, błędnie stwierdziła, że dobra te zostały przez niego sprzedane 
w 1799 r.; zob. też: AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/16, s. 11.

41 AgAd, AgW, APP, sygn. 255, s. 55, 91.
42 Ibidem, Anteriora, sygn. 302, s. 4; B. grochulska, Potocki Stanisław Kostka, s. 163.
43 AgAd, AgW, APP, sygn. 256, s. 273–274, 462; ibidem, Anteriora, sygn. 232–242; Z. Janeczek, 

Ignacy Potocki, s. 235.
44 AgAd, AgW, APP, sygn. 255, s. 49–50; ibidem, sygn. 256, s. 4, 316, 358–360 i n.; ibidem, ado, 

sygn. ii/16, s. 7.
45 Ibidem, APP, sygn. 256, s. 255, 312–316, 365–366 i n.; ibidem, Ado, sygn. ii/16, s. 11.
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oraz Aleksandrem Potockimi a Przerębskim, na mocy której ten ostatnio wymie-
niony w czerwcu 1806 r. zwrócił folwarki z wsiami i zapłacił jeszcze 100 000 złp., 
zapewne głównie za długi, które zaciągnął pod zastaw folwarków i wsi opatowskich 
(ich wysokość szacowano na prawie 200 000 zł), oraz szkody, które w czasie jego 
administracji poniosły te dobra46. nadal jednak Potoccy byli tylko zarządcami dóbr 
opatowskich, sprawującymi tę funkcję w imieniu spadkobierców po Zofii i An-
tonim lubomirskich. dopiero w wyniku transakcji rodzinnej zawartej 9 września 
1817 r. w Raju pod Brzeżanami pomiędzy żyjącymi sukcesorami lubomirskich, 
tj. Aleksandrą Potocką, Konstancją Rzewuską oraz Alfredem i Arturem Potockimi, 
dobra opatowskie przyznano Aleksandrze Potockiej, w praktyce zaś jej synowi 
Aleksandrowi47.

W początkowym okresie sprawowania administracji w dobrach opatowskich 
przez Potockich to Stanisław podejmował decyzje dotyczące tego klucza. Czynił 
to nie tyle w swoim imieniu, ile w imieniu żony oraz przede wszystkim syna. 
Aleksandrowi bowiem przysługiwały prawa do spadku po Antonim lubomirskim, 
zwłaszcza od czerwca 1794 r., kiedy ukończył 18 lat (ur. 3 czerwca 1776) oraz 
stał się pełnoletnim i najstarszym spośród męskich potomków urodzonych z córek 
Stanisława i izabeli lubomirskich, a więc najstarszym właściwym sukcesorem48. 
Sam Aleksander Potocki, szczególnie po 1805 r., kiedy po raz pierwszy się ożenił, 
zaczął odgrywać coraz większą rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących dóbr 
opatowskich i od 1806 r. rozpoczął u ojca starania o dopuszczenie go do samo-
dzielnego zarządzania dobrami. Początkowo jednak Stanisław nie zostawiał synowi 
wolnej ręki, kontrolował jego decyzje i polecał sprawdzać ich trafność plenipo-
tentowi dominikowi Cellaremu. W 1806 r. przekazał mu w zarząd tylko połowę 
dóbr opatowskich – obejmowała ona tylko folwarki i wsie odebrane w tym czasie 
Przerębskiemu49. dopiero po dość długim okresie wprowadzania syna w tajniki 
gospodarowania kluczem opatowskim, w 1811 r. formalnie wyznaczył Aleksandra 
na plenipotenta dóbr opatowskich50.

dobra opatowskie zajmowały około 12 000 mórg, czyli ponad 7000 ha (ponad 
70 km2)51. największe terytorium dóbr zajmowały w badanym okresie wsie – około 
50%, następnie folwarki – około 30% i miasto opatów – ponad 20%. Można sza-
cować, że teren rozpatrywanego majątku ziemskiego był zamieszkały przez około 
4500 ludności. najwięcej, bo około 3000 osób mieszkało w 362–365 domach w opa-
towie, a około 1500 mieszkańców – w tutejszych wsiach oraz folwarkach. Spośród 

46 Ibidem, APP, sygn. 256, s. 255–257 i n.; ibidem, Ado, sygn. ii/9, s. 7–9.
47 Ibidem, APP, sygn. 256, s. 461–466 i n.; ibidem, Anteriora, sygn. 141; KoBidZ, Tg, sygn. 497, 

s. 6.
48 B. Smoleńska, Potocki Aleksander, s. 756, 758.
49 AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/9, s. 7–9.
50 KoBidZ, Tg, sygn. 497, s. 22.
51 AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/7, s. 11–12, 28, 39 i in.; 1 morga = 0,5985 ha = 5985 m2.
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wsi należących do dóbr opatowskich największą miejscowością były Jałowęsy, 
które w rozpatrywanym tu okresie liczyły 36 domów i około 255 osób. Z kolei 
najmniejszą wsią był Kraszków, gdzie mieszkał być może tylko jeden chłop, a co 
najwyżej kilku52. 

W 1799 r. całe dobra opatowskie wyceniono na 1 185 521 zł i 28 gr (zob. ta-
belę 2)53. Warto przy tym zaznaczyć, że znacznie większe były długi ciążące na 
dobrach. W 1812 r. bowiem wartość dóbr oszacowano na 1 129 874 zł i 17 gr, a długi 
je obciążające na 1 921 001 zł i 27 gr54.

największy odsetek etniczny i religijny opatowa stanowili Żydzi i katolicy. 
W związku z tym miasto było podzielone na dwie dzielnice. W części katolickiej 
miasta mieszkali także wyznawcy prawosławia oraz Żydzi. natomiast w części 
żydowskiej wyłącznie starozakonni. W 1806 r. na 362 domy opatowskie w 150 
mieszkali tylko Żydzi, w 5 Żydzi z katolikami, 8 stało pustych, a reszta ludności, 
tj. Polacy, niemcy, Czesi, grecy, Rosjanie, ormianie, Francuzi i inni, w pozosta-
łych 19955.

Z zagadnień demograficznych warto również zwrócić uwagę na to, że w ba-
danym okresie odnotowano w opatowie duży wzrost liczby Czechów, niemców,

Tabela 2. Wycena dóbr opatowskich z 1799 roku

Majątek
Wartość

zł gr %
Miasto opatów 531 081 28 44,8
Folwark zochciński z wsiami 146 216 26 12,3
Folwarki tudorowski i czernikowski z wsiami 145 416 11 12,3
Folwark niemienicki z wsiami 119 014 13 i ½ 10,0
Folwark jałowęski z wsiami 88 696 28 7,5
Folwark truskolaski z wsiami 85 310 8 7,2
Folwark porudzki z wsiami 69 785 3 ½ 5,9
W sumie folwarki z wsiami 654 440 0 55,2
Razem całe dobra opatowskie 1 185 521 28 100
Źródło: AgAd, AgW, APP, sygn. 256, s. 136.

52 AP Radom, ZdP, sygn. 82, s. 22, 72, 74, 118. Zob. też: B. Kumor, Spis ludności diecezji kra-
kowskiej prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego z 1787 roku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne” 1979, t. 38, s. 162, 167–168; ibidem, t. 39, s. 240.

53 około 1798–1799 r. wartość dóbr opatowskich oszacowano na 1,3 mln zł, natomiast w 1806 r. na 
1 180 000 zł; AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/42, s. 55, 98 i in.

54 KoBidZ, Tg, sygn. 497, s. 6.
55 AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/102, s. 1–16.
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Rosjan oraz Polaków, zapewne z galicji Wschodniej. Było to niewątpliwie związane 
z instalowaniem się nowej administracji państwowej w mieście oraz stacjonowa-
niem tu garnizonu wojsk austriackich. Większość bowiem stanowisk w admini-
stracji i związanych z wojskiem było obsadzanych przez etniczności wchodzące 
od dawna w skład monarchii austriackiej. Ci nowi mieszkańcy często osiedlali się 
w opatowie ze swoimi rodzinami lub zakładali je tu, wchodząc w związki mał-
żeńskie oraz nieformalne z tutejszymi kobietami. W związku z tym na przełomie 
XViii i XiX w. odnotowano w opatowie wzrost chrztów z nieprawego łoża56. 
najczęściej nowi osiedleńcy opatowscy byli prawdopodobnie ludźmi młodymi, 
gdyż ich rodziny oprócz męża i żony składały się zazwyczaj z jednego dziecka. na 
przykład magazynierem i piekarzem cesarskim w opatowie był wówczas Teodor 
Wayfer, który mieszkał tu z żoną i córką, a felczerem regimentu – Antoni Eggie, 
mieszkający tylko z żoną57. 

Poza tym do opatowa przybywali również kupcy i rzemieślnicy, zapewne pra-
cujący dla administracji i wojska austriackiego, którzy osiedlali się tutaj, widząc 
w związku z tym jakieś perspektywy rozwoju dla siebie. na przykład w rozpatry-
wanym okresie pojawili się w mieście m.in.: kupiec Józef dreyzaydler, mieszkający 
tu bez rodziny, tabakarz Joan Has von Martini – także bez rodziny, stelmach daniel 
Schmidt z żoną i córką, murarz Johan Höennel z żoną i czwórką dzieci, piekarz Jan 
Kayzer – z żoną i córką58. interesujący wydaje się ten ostatnio wymieniony przy-
bysz, gdyż będąc piekarzem, nazywał się Kayzer, a w Polsce wypieka się kajzerki 
(niemieckie Kaisersemmel – bułki cesarskie).

W mieście oprócz urzędów cyrkułowych, a następnie dystryktowych mieściły się 
magazyny i piekarnie cesarskie. od 1794 do 1809 r. stacjonował tu także garnizon 
wojsk austriackich. W opatowie również znajdował się ośrodek werbowniczy do 
armii austriackiej59. 

oprócz sklepów, jatek i ratusza były też w opatowie trzy pańskie domy zajezdne, 
czyli austerie, księgarnia, browar i palarnia – zniszczona przez burzę około 1806 r.60 
Można też wymienić szlachtus, czyli ubojnię bydła, która została zburzona przez 
wiatr w 1801 r., a następnie tylko częściowo odbudowana przez Żydów opatow-
skich61. Poza tym na przedmieściach znajdowały się trzy młyny i cegielnia, która 
prawdopodobnie w 1809 r. podczas obozowania tu wojsk austriackich w czasie 
wojny Austrii z Księstwem Warszawskim została rozebrana i spalona62.

56 Archiwum Kapituły Kolegiackiej w opatowie (dalej: AKK opatów), sygn. ii-161, s. 5–9.
57 AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/102, s. 1, 10 i in.
58 Ibidem, s. 3, 5–6 i in.
59 Ibidem, sygn. ii/2; ibidem, sygn. ii/69b; ibidem, sygn. ii/102, s. 1 i in.
60 Ibidem, sygn. ii/102, s. 14, 17, 21–24.
61 Ibidem, s. 25.
62 Ibidem, s. 25–26; ibidem, sygn. ii/103, s. 19.
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do omawianego okresu przetrwały również duże fragmenty szesnastowiecz-
nych murów miejskich z trzema bramami: warszawską, lubelską i sandomierską 
(istniejąca dawniej jeszcze brama krakowska po raz ostatni jest wzmiankowana 
w 1793 r.). W 1804 r. sam skarb pański zapłacił kamieniarzom za obalenie bramy 
sandomierskiej. uczyniono tak, gdyż istniała groźba jej zawalenia się63.

Z infrastruktury publicznej opatowa można wymienić trzy szpitale: katolicki, 
żydowski i wojskowy, a także łaźnię żydowską64. Funkcjonowały także cztery szkoły. 
Jedna istniała przy kolegiacie65, dwie: elementarną dla okolicznych mieszkańców 
i studium dla przyszłych zakonników, prowadzili bernardyni66. ostatnia była szkołą 
żydowską. Trzeba również wspomnieć, że rozporządzeniem cyrkularnym z 1 maja 
1807 r. polecono uczyć w szkole przykolegiackiej języka niemieckiego67.

W badanych latach w opatowie odbywało się rocznie aż 12 jarmarków oraz 
dwa razy na tydzień targi68. Aktywni byli także kupcy opatowscy, którymi byli 
wówczas wyłącznie tutejsi Żydzi i grecy oraz nowo osiedlający się, w tym przede 
wszystkim niemcy69.

W opatowie istniały także dwie jurydyki, Kantoria i dziekania, stanowiące 
uposażenie kantora i dziekana tutejszej kapituły kolegiackiej70. Były to w praktyce 
osobne miasta wydzielone z opatowa.

dobrze rozwinięta była organizacja kościelna w opatowie. Mieściły się tu bo-
wiem klasztor bernardynów oraz dwa kościoły: parafialny, którym była kolegiata św. 
Marcina, oraz przybernardyński Wniebowzięcia nMP. Parafia opatowska obejmo-
wała miasto opatów i 15 wsi: Jałowęsy, Łężyce, Bukowiany, Biskupice, niemienice, 
Bełcz, Zochcin, Zochcinek, Pobroszyn, Wąworków, okalina, Czerników, Jurkowice, 
Marcinkowice i Porudzie71. Poza tym z infrastruktury Kościoła rzymskokatolic-
kiego w dobrach opatowskich należy wymienić jeszcze dwie kaplice: w opatowie 

63 Ibidem, sygn. ii/53, s. 130; ibidem, sygn. ii/102, s. 17.
64 Ibidem, sygn. ii/2; A. Bastrzykowski, Kolegiata, cz. 2, s. 43, 75.
65 A. Bastrzykowski, Kolegiata, cz. 2, s. 18, 43.
66 R. Kubicki, Konwent bernardynów w Opatowie w XV–XVIII wieku. Wybrane zagadnienia spo-

łeczno-gospodarcze, w: W służbie Bogu i społeczeństwu. Zakony na ziemiach polskich w XVI–XIX 
wieku, red. d. Kupisz, Radom 2004, s. 28–29.

67 A. Bastrzykowski, Kolegiata św. Marcina w Opatowie i jej kapituła, cz. 1, „Kronika diecezji 
Sandomierskiej” 1949, t. 42, s. 45. Zob. też: AgAd, AgW, Ado, sygn. iii/185.

68 AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/102, s. 27; g. d. Hundert, The Jews in a Polish Private Town, 
s. 179; Z. guldon, l. Stępkowski, Udział Opatowa w wymianie towarowej w II połowie XVIII 
wieku, w: Opatów. Materiały, s. 115–116.

69 AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/102, s. 2–3, 11–12, 14; T. Mencel, Galicja, s. 276.
70 AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/11a; W. gałązka, Kapituła, 56–57. W rozpatrywanym okresie 

wzmiankowana była też trzecia jurydyka – Schlasteria, będąca uposażeniem scholastyka kapituły 
kolegiackiej w opatowie.

71 AKK opatów, sygn. ii-161; B. Kumor, Spis, 1979, t. 38, s. 167–168; „Regestr diecezjów” Fran-
ciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie w 1783–1784, wyd. S. górzyński, 
Warszawa 2006, s. 306–307.
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i w Czernikowie, oraz cmentarz, który w latach 1802–1804 został przeniesiony spod 
kolegiaty, czyli z centrum miasta, na jego przedmieścia72.

oprócz parafii rzymskokatolickiej w opatowie znajdowała się parafia prawo-
sławna, przede wszystkim dla greków tu zamieszkałych, z cerkwią św. Jerzego 
i cmentarzem za miastem, oraz kahał z synagogą i dwoma cmentarzami położonymi 
na przedmieściach73. Poza tym warto zaznaczyć, że kahał opatowski stanowił ważny 
ośrodek chasydyzmu74.

W okresie wojny polsko-austriackiej z 1809 r. opatów kilkakrotnie był zajmo-
wany przez każdą ze stron walczących. ostatecznie 3–4 lipca polska kawaleria 
gen. Aleksandra Rożnieckiego zajęła miasto, kończąc panowanie austriackie na 
tych terenach75.

opatów i dobra opatowskie w okresie panowania austriackiego, jak mogłoby się 
wydawać, powinny przeżywać ponowny okres rozkwitu. Tutaj bowiem wówczas po 
wielowiekowej konkurencji z Sandomierzem zostały ulokowane siedziby lokalnych 
władz. na rozwój opatowa liczyli też zapewne nowo przybywający tu osadnicy. nic 
jednak bardziej mylnego. Mimo że handel opatowski nadal się rozwijał, a folwarki i wsie 
ulokowane na życiodajnych glebach lessowych przynosiły wysokie plony, to jednak był 
to już początek końca świetności dóbr opatowskich. Powód był prosty. Rozpatrywany 
majątek ziemski nie był należycie dofinansowany, a przede wszystkim nie zdołano tu 
w ciągu XViii–XiX w. rozwinąć przemysłu, który był wówczas motorem koniunktury. 
dużo też zawinił niejasny stan własnościowy dóbr oraz ciążące na nich olbrzymie długi. 
Jednak w latach 1794–1809 nadal jeszcze wszystko wyglądało dobrze. należy bowiem 
pamiętać, że opatów był wówczas jednym z głównych ośrodków miejskich, pocztowych, 
administracyjnych, handlowych, religijnych i wojskowych w galicji.

72 A. Bastrzykowski, Kolegiata, cz. 2, s. 51; A. gromek-gadkowska, Z historii cmentarza w Opato-
wie, „Ziemia opatowska” 1991, nr 9, s. 11; W. gałązka, Kapituła, s. 363.

73 AgAd, AgW, Ado, sygn. i/69, s. 6; ibidem, sygn. ii/102, s. 3, 14; J. luboński, Monografja hi-
storyczna miasta Radomia, Radom 1907, s. 155–156; P. Sławiński, Parafie prawosławne w Opa-
towie w latach 1778–1915, Sandomierz 2006, s. 21–23.

74 G. d. Hundert, The Jews in a Polish Private Town, s. 82–84; M. galas, Chasydyzm, w: Żydzi w Polsce. 
Dzieje i kultura. Leksykon, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001, s. 62–63.

75 B. Pawłowski, Wojna polsko-austriacka 1809 r., Warszawa 1999, s. 417–418 i in. Zob. też m.in.: 
AgAd, AgW, Ado, sygn. ii/69a, s. 1–7.
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ToWN oF opATóW ANd iTS lANd properTy  
UNder The AUSTriAN rUle (1794–1809)

 S U M M A r y

in the secend half of  XViiith and the beginning of the XiXth century the opatow estates 
comprised the town opatow, 7 granges and 16 villages. The town of opatów had about 
400 houses with around 3000 inhabitants. it might seem that opatow and its estates should 
have experienced another period of prosperity under Austrian rule. After the centuries-long 
competition against Sandomierz, the town was lucky enough to become the seat of local 
authorities. The fast-growing community appeared to be an asset for those who came to 
settle there. yet this notion seems to be a misconception. in spite of the fact that the trade 
in opatow, based on a well-established tradition, continued to develop, and manors and 
villages located on fertile loess soil brought in abundant harvest, the beginning of the end 
of this great prosperity was soon to come. The reason was simple: the opatow estates were 
not properly financed and, first of all, this was not the right place for industrial develop-
ment, which at that time provided the key to economic success. The unclear legal status of 
the estates was also to blame. However, in 1794–1809 opatow still remained one of the 
most important urban, postal, administrative, commercial, religious and military centres in 
galicia.


